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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS/FÍSICA - 2012 

 
EDITAL 10/2012. Edital de Inscrição e Seleção de alunos especiais para 
matrícula em disciplinas isoladas do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências - Área de Concentração em Física. 
 
I - Inscrição 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa comunica a abertura de inscrições de 
alunos especiais para o a matrícula em disciplinas isoladas do Programa de Pós-
Graduação em Ciências, Área de Concentração: Física. 
 

Disciplinas 

 Mecânica Quântica I - FIS 9802 - 90h – 06 créditos 

 Eletromagnetismo II – FIS 9805 – 90 h – 06 créditos 

 Física Estatística I - FIS 9819 - 90h – 06 créditos 
 

Será observado o limite de que o número de alunos especiais por disciplina 
não será maior do que a metade mais um do número de alunos regulares. Em 
casos excepcionais, o Colegiado poderá considerar um número maior de vagas. 
  

Habilitação 
 
São habilitados à inscrição todos os portadores de títulos de graduação em 

Física ou áreas afins (Engenharias, Matemática, Química ou Informática). 
 

Local de Inscrição 
 

1) As inscrições feitas pessoalmente ou por procuração deverão ser 
realizadas na Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação Stricto Sensu, sala LP 
112, do Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Pós-Graduação – CIPP, Campus 
Universitário de Uvaranas, Av Carlos Cavalcanti, 4748, Uvaranas, Ponta Grossa, 
PR, de 09/07/2012 a 13/07/2012, em dias úteis das 8h30min às 11h30min e das 
13h00min às 16h30min. 
 

 
 
 
 

Documentos para inscrição: 
 



No ato da inscrição, deverão ser entregues os seguintes documentos: 
 
a) ficha de inscrição, preenchida em formulário próprio; 
b) 1 (uma) foto recente, tamanho 3 x 4; 
c) fotocópia autenticada de diploma de graduação em curso superior: Bacharelado 
ou Licenciatura em Física ou áreas afins.  
d) fotocópia do histórico escolar do curso de graduação; 
e) curriculum Lattes atualizado impresso, devidamente documentado; 
f) fotocópia dos documentos: CPF, RG, Certificado de Reservista, Título Eleitoral 
(ou o comprovante de ter votado na última eleição), Certidão de Nascimento ou 
Casamento; 
g) carta do candidato justificando o interesse pela(s) disciplina(s). 
 

 
A efetivação da inscrição dependerá do atendimento às exigências quanto à 

formação acadêmica e à apresentação integral dos documentos necessários. 
 
II - Seleção 
 

O processo de seleção será desenvolvido através da análise de 
documentação e obedecerá ao seguinte cronograma: 
 
30/07/2012 - Análise da documentação. 
31/07/2012 - Divulgação do resultado final. 
01/08/2012 à 08/08/2012 – Matrícula de alunos Especiais. 

 
13/08/2012 - Início do Período Letivo. 
 
 Os itens a serem avaliados são: a formação do candidato, o histórico 
escolar, as disciplinas cursadas anteriormente na Pós-Graduação (quando for o 
caso) e os conceitos obtidos nas mesmas. 
 

Os resultados serão divulgados em Edital na Secretária Acadêmica de Pós-
Graduação Stricto Sensu e via internet no seguinte endereço: 
 

http://www.fisica.uepg.br/ppgfisica 
 

Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos, 
entregues no ato da inscrição, do dia 15 ao dia 31/08/2012. A partir desta data a 
secretaria não mais se responsabilizará pela sua guarda.  

 
III - Matrícula:  
 

Os candidatos selecionados estarão automaticamente matriculados nas 
disciplinas para as quais foram aprovados.  

 

http://www.uepg.br/mestrados/mestradofisica/ficha_inscricao.doc
http://www.fisica.uepg.br/ppgfisica


Quaisquer informações sobre o curso poderão ser obtidas junto à 
Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação Stricto Sensu, telefax (42) 3220-3150 ou 
na página da internet: http://www.fisica.uepg.br/ppgfisica 
 
 
 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa. 
 
 
Endereço: 
 
Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação Stricto Sensu.  
Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Pós Graduação/ CIPP – Sala LP 112 
Av. Gal. Carlos Cavalcanti, 4748, Campus Universitário de Uvaranas. 
CEP: 84030-900 
Ponta Grossa – Paraná – Brasil 
Fone: (42) 3220-3043 
 
Ponta Grossa, 17 de maio de 2012 
 
 
Prof. Dr. Sérgio da Costa Saab  

Coordenador em Exercício - Programa de Pós Graduação em Ciências/Física 
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