
Universidade Estadual de Maringá 
Centro de Ciências da Saúde 

Departamento de Análises Clínicas e Biomedicina 
  Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia  

Programa de Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia - PBF 
Av. Colombo, 5790 – Bloco T-20 – sala 110 - CEP 87020-900 – Maringá – PR - Fone: (44) 3011-4805 

www.pbf.uem.br – e-mail: sec.pbf@gmail.com 

 

 

 

EDITAL 002/2023 - PBF 
 

INSCRIÇÃO - ALUNO NÃO REGULAR 
DOUTORADO 

 
 

A Professora Dr.ª Simone Aparecida Galerani Mossini, Coordenadora Adjunta do Programa de 

Pós- Graduação em Biociências e Fisiopatologia - PBF da Universidade Estadual de Maringá, 

no uso de suas atribuições legais e estatutárias,... 

 
TORNA PÚBLICO 

 

Artigo 1º: As inscrições para ALUNO NÃO REGULAR B no curso de doutorado para o 

primeiro semestre de 2023 ficarão abertas no período de 25/01 a 30/06/2023. 

Artigo 2º: Poderá ser aceito como aluno Não-Regular B (doutorado), aquele que atender as 

seguintes normas do programa: 

 estiver regulamente matriculado em curso de doutorado de programa de pós-graduação 

recomendado pela CAPES, com recomendação do orientador 

Portadores do título de mestre interessados em cursar disciplinas isoladas do PBF 
mediante recolhimento de taxa no valor de R$150,00 para os que não possuem 
vínculo com a UEM (link: https://www.npd.uem.br/cmp/gr_uem.zul?recolhimento=4) 

  
 As inscrições serão aceitas até 3 (três) dias úteis antes do início de cada disciplina, por 

ordem de inscrição, dentro do limite de vagas de cada disciplina. 

 Não será permitida matrícula em mais de 9 (nove) créditos ao Aluno Não-Regular B. 

 A matrícula do aluno Não-Regular B nas disciplinas do PBF não lhe garantirá o direito 

de ser matriculado futuramente como aluno regular ou Não-Regular A. 

 
2. Para inscrever-se como aluno não regular B do Programa de Pós-Graduação em 

Biociências e Fisiopatologia - PBF o candidato deverá realizar os procedimentos abaixo: 

 
1º PASSO: efetuar inscrição através do sistema Webpos disponível no link: 

http://npd.uem.br/sgipos. Busque a opção: Doutorado - Doutorado em Biociências e 

Fisiopatologia – visualizar – aluno Não Regular - inscrição. 

 

 
2º PASSO: Enviar via email os documentos listados abaixo para Secretaria do Programa de 
Pós-Graduação em Biociências e Fisiopatologia (email: sec-pbf@uem.br), em até 3 dias 

antes do início da disciplina: 

 Formulário de inscrição 

 Requerimento com opção de disciplinas que pretende cursar 
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 Fotocópia dos seguintes documentos: 

• Diploma de graduação (frente e verso) 

• Histórico da graduação 

• Diploma de mestrado (frente e verso) 

• Histórico do mestrado 

• RG – Registro Geral 

• CPF – Cadastro de Pessoas Físicas 

• Título de eleitor 

• Certidão de nascimento ou casamento 

• Documento de prestação/dispensa do serviço militar (reservista) 

• Pagamento de taxa no valor de R$150,00 para os que não possuem vínculo com a 

Instituição 
 
 
 
 

Maringá, 25 de janeiro de 2023 
 
 
 
 

Prof.ª Dr.ª Simone Aparecida Galerani Mossini 
Coordenadora  


