
 

 

 

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PRPPG 

 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014-PRPPG 

 

ORIENTA SOBRE PROCEDIMENTOS 

PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS 

PARA INGRESSO EM PROGRAMAS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 

SENSU DA UNIOESTE. 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando:  

- a necessidade de implantação de sistema de informação que otimize 
as atividades dos Programas de pós-graduação stricto sensu da Unioeste; 

- a implantação do Sistema Gestor de Programas Stricto Sensu 
(SGPPS);  

- que para a inscrição de candidatos, com vistas ao ingresso em 
Programas de pós-graduação stricto sensu da Unioeste, deverá, necessariamente, 
ser realizado pelo sistema SGPPS; 

 

INSTRUI: 

I – Os Programas de pós-graduação stricto sensu da Unioeste, em conformidade 
com o treinamento para uso do Sistema Gestor de Programas Stricto Sensu 
(SGPPS), deverão, necessariamente: 

a) realizar as inscrições com vistas a seleção de candidatos ao ingresso no 
Programa, por meio do Sistema Gestor de Programas Stricto Sensu 
(SGPPS). 

 

b) constar no edital de seleção o link para o candidato efetuar a inscrição: 
www.unioeste.br/pos/inscricoes 

http://www.unioeste.br/pos/inscricoes


 

 

 

 

II – Ao lançar o edital, o Programa já deverá ter cadastrado no sistema o período 
referente ao qual o candidato poderá realizar a inscrição. Para tanto, empregar os 
procedimentos apresentados no treinamento para uso do Sistema Gestor de 
Programas Stricto Sensu (SGPPS). 

III – Todas as inscrições, tanto para aluno regular, como para aluno especial, 
deverão ser realizadas por meio do Sistema Gestor de Programas Stricto 
Sensu (SGPPS), sob o risco de não serem reconhecidos pela Unioeste. 

IV – Em caso de dúvidas, os coordenadores ou assistentes de Programas poderão 
entrar em contato pelos telefones 3220-3022, no Núcleo de Tecnologia da 
Informação (NTI), ou 3220-3039, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação (PRPPG).  

 

A presente Instrução de Serviço entrará em vigor nesta data. 

 

Cascavel, PR, 25 de julho de 2014. 

 

 

 
Silvio Cesar Sampaio 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 


