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EDITAL Nº 18/2022 – PBA 
INSCRIÇÕES PARA ALUNOS NÃO REGULARES PARA O 2º SEMESTRE DE 2022 

 
A Profª Drª Veronica Elisa Pimenta Vicentini, Coordenadora do Programa de 

Pós-Graduação em Biotecnologia Ambiental - PBA, da Universidade Estadual de Maringá, faz 
saber que estarão abertas as inscrições para alunos não regulares para o 2º semestre do ano 
de 2022, de disciplinas conforme quadro abaixo: 
I - Poderão inscrever-se como aluno não regular, para o Mestrado os graduados em 

Biotecnologia (bacharelado), Tecnologia em Biotecnologia e Áreas Afins e para o 
Doutorado os que já tenham concluído o mestrado em Biotecnologia e Áreas afins; 

 
Disciplinas CH/Créditos Vagas 

DEQ4122 - FERMENTAÇÕES E BIORREATORES 

período: início: 11/09/2022 (terça-feira a tarde) - Prof.: Rosângela 
Bergamasco/Raquel Guttierres 

45/3 3 

Da Inscrição:  
II – Período: de 09 e 12/09/2022 – Inscrição de alunos não-regulares no Programa de Pós-

Graduação em Biotecnologia Ambiental conforme instruções abaixo: 
a) Preencher ficha on line acesse a página http://npd.uem.br/sgipos link: Mestrado ou 

Doutorado em Biotecnologia Ambiental, link: inscrição alunos não-regulares, após 
imprimir a ficha e assinar e escanear a mesma, e enviar a ficha assinada e 
documentação solicitada para o e-mail da secretaria do PBA sec-pba@uem.br. 

b) Preencher também o formulário de matrícula para alunos não-regulares (site: 
www.pba.uem.br) link: formulários, e enviá-lo para o e-mail sec-pba@uem.br; 

c)  Aplicar no formulário uma foto, onde pede foto 3X4. 
III - Da Documentação (encaminhar para o e-mail sec-pba@uem.br em arquivo único em pdf): 

d) ficha on line; 
e) formulário de matrícula alunos não-regulares; 
f) Cópia escaneada do Diploma Graduação ou certificado/declaração comprobatória 

de conclusão do Curso informando a data da conclusão e que a Colação de Grau já foi 
realizada (será aceito somente dos candidatos ainda não diplomados, mas que já 
concluíram o curso há menos de 01 ano), para Doutorado cópia autenticada do 
Mestrado; 

g) Cópia escaneada do Histórico Escolar da Graduação/Mestrado; 
h) Cópias escaneadas dos documentos pessoais (RG, CPF, Título de Eleitor e 

Certidão de Nascimento ou Casamento); 
i) Para inscrição no Doutorado é necessário o Diploma e Histórico da Graduação e 

de Mestrado. 
 

VII – Caso o número de alunos exceda as vagas será decidido pela área de atuação. 
 

Maringá 08 de setembro de 2022. 
 
 

Profª Drª Veronica Elisa Pimenta Vicentini  
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Ambiental 
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