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EEddiittaall  ddee  IInnssccrriiççããoo  ee  SSeelleeççããoo  ppaarraa  oo  MMeessttrraaddoo  eemm  EEnnggeennhhaarriiaa  SSaanniittáárriiaa  ee  AAmmbbiieennttaall  

ÁÁrreeaa  ddee  CCoonncceennttrraaççããoo::  SSaanneeaammeennttoo  AAmmbbiieennttaall  ee  RReeccuurrssooss  HHííddrriiccooss  

 

1. INSCRIÇÃO 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental em 

Associação Ampla entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Universidade Estadual do 

Centro-Oeste comunica a abertura de inscrições para o Mestrado em Engenharia Sanitária e 

Ambiental, com início das atividades no primeiro semestre de 2015. 

Área de Concentração: Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos 

Linhas de Pesquisa: 

- Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

- Tratamento de Água de Abastecimento e Águas Residuárias 

Serão habilitados à inscrição os candidatos graduados, em curso superior reconhecido pelo 

MEC, em Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental ou outras áreas 

condicionadas à análise e aprovação do Colegiado de Curso. 

As inscrições deverão ser feitas via internet, no link 

https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao, de 18 de novembro de 2014 a 31 de janeiro de 2015. 

Somente serão aceitas inscrições realizadas a partir do formulário disponível na internet. 

 

2. Documentos para inscrição 

 Formulário de inscrição preenchido on line, impresso e assinado (disponível no link 

https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao). 

 Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00, cujo 

boleto será gerado a partir do preenchimento do formulário de inscrição. 

 Curriculum vitae (Lattes-CNPq) atualizado e comprovado. 

 1 (uma) foto recente, tamanho 3×4. 

https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao
https://sistemas.uepg.br/stricto/inscricao


 

 Cópia autenticada do diploma de graduação, certificado de conclusão de curso ou 

atestado de que concluirá o curso de graduação até a data da matrícula. 

 Cópia autenticada do histórico escolar da graduação. 

 Cópias autenticadas dos documentos: Certidão de Nascimento ou Casamento, RG, CPF, 

Título de Eleitor, e Reservista (para candidato do sexo masculino). 

 O candidato que enviar a documentação por correspondência deverá postar até o dia 31 

de janeiro de 2015. Para fins de comprovação de data, será utilizada a que é apresentada no 

carimbo de postagem da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A efetivação da inscrição 

dependerá do atendimento às exigências quanto à formação acadêmica e os documentos exigidos 

para a inscrição. O endereço de correspondência é: 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Secretaria Acadêmica dos Programas de Pós-Graduação – Bloco da Reitoria – Sala 20 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental 

Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 – Campus Uvaranas, Ponta Grossa (PR), CEP 84030-900 

 No formulário de inscrição, o candidato deverá indicar a linha de pesquisa a qual deseja 

desenvolver o trabalho. 

OObbsseerrvvaaççõõeess::    

 A autenticação da documentação poderá ser feita em cartório ou na Secretaria Acadêmica 

dos Programas de Pós-Graduação com a apresentação dos originais. 

 Os portadores de título de graduação no exterior deverão entregar, no ato da inscrição, o 

documento de revalidação. 

 Os candidatos que tiverem suas inscrições indeferidas não terão direito ao ressarcimento 

da taxa de inscrição. 

 

3. Vagas 

Será de até 18 (dezoito) o número de vagas para alunos regulares, em tempo integral, 

conforme a disponibilidade de orientação dos professores e de acordo com as linhas de pesquisa 

do programa. 

Os alunos especiais serão aceitos mediante a disponibilidade de vagas nas disciplinas 

ofertadas.  

 

4. Critérios para seleção 

a) Prova escrita de caráter eliminatório contendo 10 (dez) questões, com duração máxima de 

3 (três) horas. 



 

b) Entrevista individual de caráter eliminatório, onde o candidato será julgado segundo 

alguns critérios, tais como experiência profissional, produção científica, conhecimento 

técnico-científico, afinidade à área, proposta de trabalho, dentre outros. 

c) Análise do Currículo Lattes de caráter classificatório. 

Os temas e a bibliografia recomendada para a prova escrita encontram-se disponíveis na 

internet: www.uepg.br/denge/ppgesa.  

A prova escrita será aplicada no dia 12 de fevereiro de 2015, com início às 8:00 h, na Sala 

9F do Bloco E (Engenharia Civil), UEPG - Campus Uvaranas, para todos os candidatos com 

inscrições deferidas. As entrevistas ocorrerão no mesmo dia (12 de fevereiro de 2015) a partir das 

14:00 h, no Bloco E (Engenharia Civil), UEPG – Campus de Uvaranas. 

Os resultados serão divulgados em Edital no dia 20 de fevereiro de 2015, na Secretaria de 

Programas de Pós-Graduação e via internet, no endereço www.uepg.br/denge/ppgesa. A listagem 

dos aprovados será feita em ordem alfabética. Não serão divulgadas as razões de desclassificações 

e nem caberá recursos em nenhuma etapa do processo de seleção. 

A matrícula dos alunos regulares selecionados será realizada nos dias 25 a 27 de fevereiro 

de 2015. A matrícula dos alunos especiais será realizada no período de 2 a 4 de março de 2015. As 

aulas iniciarão no dia 9 de março de 2015.  

Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos entregues no ato da 

inscrição, durante o período de 25 a 27 de fevereiro de 2015, junto à Coordenação do Programa. 

 

5. Outras informações 

 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Secretaria Acadêmica de Programas de Pós-Graduação / Bloco da Reitoria / Sala 20 

Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 – Campus Uvaranas, Ponta Grossa (PR), CEP 84030-900 

Fone/Fax: (42) 3220-3150 

Horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 

16h30min. Em janeiro/2015: de segunda a sexta feira das 13h às 15h. 

 

Universidade Estadual de Ponta Grossa - Departamento de Engenharia Civil / Bloco E  

Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748 – Campus Uvaranas, Ponta Grossa (PR), CEP 84030-900 

Fones: (42) 3220-3074 / 3220-3756    

Fax: (42) 3220-3072 

Horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 

17h30min. 

http://www.uepg.br/denge/ppgesa
http://www.uepg.br/denge/ppgesa


 

 

Universidade Estadual do Centro-Oeste - Departamento de Engenharia Ambiental 

Campus Irati. PR 153 Km 7 – Riozinho – CEP 84500-000 - Irati – PR 

Fones: (42) 3421-3211 / 3421-3000 

Horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 

17h30min. 

 

Ponta Grossa, 17 de novembro de 2014. 

 

 

Profª Drª Giovana Kátie Wiecheteck 

Coordenadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profª Drª Jeanette Beber de Souza 

Vice-Coordenadora 


