
 

 

 Av. Comendador Norberto Marcondes, 733  
Campo Mourão – PR – Brasil – 87.303-100  

 

 

Praça Cel. Amazona, s/n, Centro 
União da Vitória – PR – Brasil – 84.600-185 

 

prpgem.unespar.edu.br 

 

 

EDITAL 025/2021 – PRPGEM – UNESPAR 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática (PRPGEM), da 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, campi de Campo Mourão e União da Vitória, 

no uso de suas atribuições, em conformidade com o Edital 023/2021 – PRPGEM, torna 

público o Resultado Final do Processo de seleção de alunos regulares e não regulares do 

PRPGEM para disciplina de Tópicos Especiais no 2º Semestre de 2021, bem como a 

convocação para matrícula dos candidatos classificados. 

 

 

I. Dos canditados selecionados 

A relação dos candidatos selecionados para a disciplina de Tópicos Especiais: Teorias, 

Métodos e Investigações em Didática a ser ministrada no 2º semestre de 2021 é apresentada 

a seguir em ordem alfabética: 

1) Adrieli Cristine Bueno 

2) Alessandra Aparecida Vilanova 

3) Almir Pereira de Moura 

4) Andressa de Fátima Rodrigues 

5) Fernanda Kelly da Silva Siqueira 

6) Jefferson Dagmar Pessoa Brandão 

7) Luan Padilha dos Santos 

8) Silvania Couto da Conceição 

9) Suely Maria de Souza 

10) Vanessa da Silva Alves 

 

 

II. Período de matrículas e envio de documentos.  

Os candidatos selecionados ficam convocados a realizarem suas matrículas, entre os dias 29 

de julho e 01 de agosto de 2021, na seguinte conformidade: 
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a) Se aluno regular do PRPGEM, caso selecionado, sua matrícula será automática na 

referida disciplina. 

b) Se aluno não regular (externo) do PRPGEM, este deverá enviar para o e-mail 

prpgem@unespar.edu.br os documento a seguir dispostos durante o período 

estabelecido.  

i. No assunto do e-mail deve constar o seguinte texto “MATRÍCULA TÓPICOS” 

ii. No ato da matrícula, o candidato selecionado deverá enviar os seguintes 

documentos em formato .PDF: 

 Digitalização do diploma de graduação, mestrado ou certificado de 

conclusão de curso, ou uma declaração de excepcionalidade para os 

discentes que ainda não colaram grau, mas estão aptos a tal. 

 Digitalização dos documentos pessoais: carteira de identidade e CPF. 

 Os alunos não regulares que se matricularem com declaração de 

excepcionalidade deverão, obrigatoriamente, apresentar certificado de 

conclusão de curso ou diploma de graduação até o final do semestre letivo, 

sob pena do não recebimento da declaração final de aluno não regular do 

PRPGEM. 

 

 

III. Disposições Gerais. 

As atividades síncronas (aulas) serão concentradas nas terças-feiras das 07h55 às 12h30 

conforme cronograma a ser disponibilizado, e serão realizadas por meios de videoconferência. 

As aulas da disciplina terão seu início no dia 03 de agosto de 2021. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Educação Matemática – PRPGEM. 

 

Dúvidas, esclarecimentos ou solicitações de informações devem ser encaminhadas 

exclusivamente para o e-mail do PRPGEM: prpgem@unespar.edu.br. 
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Campo Mourão, 28 de julho de 2021. 

 

 

 

Prof. Dr. Everton J. G. Estevam 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – PRPGEM 

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR 

Portaria 396/2020 


