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EDITAL Nº 006/2015-PBE 

 
A Profª. Dra. Isolde Previdelli, Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Bioestatística, do Centro de Ciências 
Exatas da Universidade Estadual de Maringá, no uso de suas 
atribuições, e... 

 
Considerando o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Bioestatística - 

PBE, aprovado pela Resolução nº 026/2012-CI/CCE; 
Considerando a aprovação do Conselho Acadêmico do PBE em reunião de 

03/09/2014, conforme Ata nº 014 do PBE.  
 

TORNA PÚBLICO 
 

1.  A abertura das inscrições para seleção de candidatos a alunos regulares do Programa de 
Pós-Graduação em Bioestatística em nível de Mestrado, nova turma, para o ano de 2016. 

2.  Poderão se inscrever profissionais das áreas da Estatística, Matemática, Ciências da 
Saúde, Médicas e Biológicas, Engenharias Ambientais e Agronômicas entre outras. 

3.  As inscrições deverão ser realizadas no período de 10/09/2015 a 10/12/2015, 
pessoalmente ou via correio, desde que postada até o dia 10/12/2015. 

4.  As inscrições serão recebidas na Secretaria do PBE, Bloco E-90, sala 221, 2º andar, 
campus sede da Universidade Estadual de Maringá, de segunda à sexta-feira, no horário 
das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h30min., desde que o aluno já tenha se 
cadastrado pelo site do PBE/Inscrições: http://www.pbe.uem.br/?p=422  

5.  Para a efetivação da inscrição, além de se inscrever no sistema da DAA, por meio do link 
disponibilizado na página do PBE (http://www.pbe.uem.br/?p=422), será necessária a 
apresentação dos seguintes documentos: 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, disponível no endereço 
eletrônico: www.pbe.uem.br. 

• Duas fotos 3×4 cm. 
• Cópia do diploma de graduação, ou documento equivalente, ou ainda, documento que 

comprove o candidato estar em condições de concluir o curso de graduação antes de 
iniciar a pós-graduação. 

• Cópia do histórico escolar do curso de graduação. 
• Cópia da certidão de nascimento ou casamento. 
• Cópia da cédula de identidade (RG). 
• Cópia do CPF. 
• Cópia do Título de Eleitor. 
• Cópia do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, para o sexo 

masculino.  
• Currículo Lattes documentado. 
• Duas cartas de recomendação.  

6.  As cópias não precisam ser autenticadas. Os originais serão solicitados no ato da 
matrícula. 

7.  A inscrição é gratuita. 
.../ 
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8.  O processo seletivo é composto por uma prova escrita, uma entrevista e análise de 
currículo. 

9.  O cronograma do processo seletivo obedecerá as seguintes datas: 
a) Período do Programa de Nivelamento: 18/01/2016 a 02/02/2016 
b) Prova escrita: 12/02/2016 
c) Entrevista: 17 e 18/02/2016 
d) Resultado: 19/02/2016 
e) Matrícula: 22 a 26/02/2016 
f) Aula Magna: 01/03/2016 
g) Início do ano letivo de 2016: 02/03/2016 

10. Para o ano letivo de 2016 serão oferecidas 10 (dez) vagas.  

11. Ao critério do Conselho Acadêmico do PBE, o número de aprovados poderá ser inferior 
ao número de va 

gas, dependendo da análise da documentação e capacitação dos candidatos inscritos.  

12. O Programa de Nivelamento é constituído de duas disciplinas (Introdução Probabilidade 
e Introdução à Álgebra Linear e Cálculo).  

13. Para o Programa de Nivelamento serão oferecidas até 40 vagas.  

14. O Programa de Nivelamento é facultativo, ou seja, os candidatos poderão optar por fazer 
somente as provas escritas de Introdução à Probabilidade e Introdução à Álgebra Linear/ 
Cálculo. 

15. Terão o direito à matrícula os candidatos aprovados no Processo Seletivo, desde que 
classificados dentro do número de vagas oferecidas. 

16. Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos até o dia 01/04/2016. 
A partir dessa data, a Coordenação não se responsabilizará pela guarda dos mesmos. 

17. Os casos omissos serão analisados pelo conselho do PBE. 

18. Outras informações poderão ser obtidas junto à Secretaria do PBE, no Bloco E-90, sala 
221 (2º andar), Av. Colombo nº 5790, Telefone: (44) 3011-5450, e-mail: sec-pbe@uem.br, 
ou pelo site: http://www.pbe.uem.br. 
 
 
PUBLIQUE-SE. 
 

Maringá, 10 de setembro de 2015. 
 
 

 
 
 
 

Profa. Dra. Isolde Previdelli, 
Coordenadora do PBE. 


