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EDITAL Nº 024/2020–PPGE

CONVOCAÇÃO  PARA  REALIZAÇÃO  DE
MATRÍCULA CONFORME RESULTADO FINAL
DO  PROCESSO  DE  SELEÇÃO  DE
CANDIDATOS  AO  PROGRAMA  DE  PÓS-
GRADUAÇÃO  EM  EDUCAÇÃO  –  NÍVEL  DE
MESTRADO/PPGE,  COM  ÁREA  DE
CONCENTRAÇÃO  EM  EDUCAÇÃO,  PARA
INGRESSO NO ANO LETIVO DE 2020.

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação – nível
de  Mestrado  e  Doutorado/PPGE  da  Universidade  Estadual  do  Oeste  do
Paraná/UNIOESTE  –  Campus  de  Cascavel,  no  uso  de  suas  atribuições
estatutárias e regimentais,

Considerando a Resolução nº. 078/2016 – CEPE, de 2 de junho de
2016, referente as normas gerais para os Programas de Pós-Graduação da
UNIOESTE;

considerando  o  Regulamento  do  Programa  do  Pós-Graduação  em
Educação – nível de Mestrado e Doutorado/PPGE;

considerando o Edital nº 020/2019 – PPGE, de 12 de agosto de 2019,
referente a abertura de inscrições para o processo de seleção de aluno regular
do Programa de Pós-Graduação em Educação, nível de Mestrado/PPGE, para
ingresso no ano letivo de 2020;

considerando o Edital nº 044/2019 - PPGE, 13 de novembro de 2019,
referente a publicação do Resultado Final do processo de seleção de aluno
regular para o Programa de Pós-Graduação em Educação, nível de Mestrado/
PPGE para ingresso no ano letivo de 2020;

considerando a solicitação de cancelamento de matrícula realizado por
candidato aprovado;

considerando a Ata  003/2020-PPGE,  de 02 de junho de 2020,  que
aprova a  substituição de aulas presenciais por aulas remotas síncronas, em
caráter excepcional, durante a suspensão das atividades acadêmicas letivas
presenciais, determinadas pelo Ato Executivo nº 021/2020-GRE;

considerando o início das atividades letivas do PPGE, em 18 de junho
de 2020;



TORNA PÚBLICO:

1º. Conforme resultado final do processo seletivo para aluno regular do
Programa de Pós-Graduação em Educação,  nível  de Mestrado/PPGE,  para
ingresso no ano letivo de 2020,  CONVOCA  a candidata abaixo classificada
como suplente para efetuar matrícula como aluno regular, conforme segue:

a) Linha de Pesquisa: Educação, Políticas Sociais e Estado
Candidata: SANDRA MARA DE MORAES KOZAKOWSKI - orientadora 
Profª Drª Edaguimar Orquizas Viriato.

2º.  A  candidatada  convocada  deverá  enviar  à  Secretaria  de  Pós-
Graduação da UNIOESTE – Campus de Cascavel,  um e-mail  com assunto
Matrícula PPGE, para o endereço cascavel.secpg@unioeste.br, do dia 24 a 25
de junho de 2020, anexando a seguinte documentação escaneada:

1. Foto recente escaneada tamanho 3 x 4;
2. Carteira de identidade;
3. CPF;

4. Certidão de nascimento ou casamento;

5. Título de eleitor;

6. Certificado de reservista, quando for o caso;

7. Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação, obtido 
em curso reconhecido pelo MEC/CNE; 

8. Histórico escolar da graduação.

3º A aluna selecionada e aprovada, receberá da Secretaria Acadêmica,
no dia  de  entrega da  documentação  da matrícula,  o  endereço  eletrônico  e
senha para acessar o Sistema Gestor de Programas de Pós-Graduação da
UNIOESTE para efetivar sua matrícula em disciplinas.

4º. Após a entrega da documentação descrita no item 2º deste edital e
documentação  enviada  a  Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação da
UNIOESTE – Campus de Cascavel, a aluna deverá acessar o Sistema Gestor
de Programas da UNIOESTE, no período de 24 e/ou 25 de junho de 2020,
para efetivar a inscrição em disciplinas.

5º. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Educação - nível de Mestrado e Doutorado/PPGE.

6º. Mais informações pelo e-mail: cascavel.mestradoedu@unioeste.br   

Cascavel, 23 de junho de 2020.

Prof. Dr. Adrian Alvarez Estrada
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

em Educação – nível de Mestrado e Doutorado/PPGE
Portaria n° 2161/2019-GRE
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