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EDITAL NEIAB-UEM – CURSO FORMAÇÃO PRÉ-ACADÊMICA 001/2017 

 

O Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da Universidade Estadual de 

Maringá (NEIAB-UEM), no uso de suas atribuições, torna público o Edital 001/2017 do Curso de 

Formação Pré-Acadêmica. O presente edital tem por objetivo dar condições equânimes para 

interessados e interessadas em realizar um curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado). Para tanto, prevê-se a execução de um curso de extensão, caracterizado como Formação 

Complementar, com certificado relativo à quantidade de horas cursadas. 

 

1. Informações Gerais 

O Curso de Formação Pré-Acadêmica é uma ação do NEIAB-UEM decorrente da 

parceria com o NEAB – Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR e financiado pela Secretaria 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/SEPPIR. O curso será realizado a partir de março de 

2018. As aulas serão ministradas na modalidade presencial nas dependências da UEM, com 

possibilidade de módulos à distância, e ocorrerão aos sábados em horários e datas a serem definidos. 

 

2. Objetivo Geral  

Preparar candidatos e candidatas para participação em processos seletivos para programas 

de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado e doutorado.   

 

3. Conteúdos do Curso – Carga horária: 140h 

 Metodologias de pesquisa.  

 Leitura e produção de textos acadêmicos;  

 Leitura de textos acadêmicos em língua estrangeira (Inglês ou Francês) 

 Orientação Pré-Acadêmica. 
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4. Público:  

Para se candidatar, a/o interessada/o deve: 

a) ser brasileiro/a ou estrangeiro/a portador/a de RNE; 

b) ter diploma de graduação em curso superior reconhecido pelo MEC; ou estar cursando 

graduação em curso reconhecido pelo MEC; ou ter diploma de mestrado ou ata de defesa da 

dissertação de mestrado em Programa de Pós-Graduação reconhecido pela CAPES.  

c) pertencer a um ou mais dos grupos que, sistematicamente, têm tido acesso restrito ao 

ensino superior, conforme segue em ordem de prioridade para classificação: 

1º. Mulheres negras 

2º. Homens negros 

3º. Quilombolas e povos do campo 

4º. Egressa/o de programa de ação afirmativa no ensino superior, na modalidade de 

cotas, bônus ou Prouni 

d) efetuar a inscrição conforme item 5.   

 

5. Inscrição 

5.1 Todos/as os/as candidatos/as devem preencher todos os campos do Formulário de 

Inscrição, disponível no link https://goo.gl/forms/kQFWFUITX4kJX4Ki1 e encaminhar, em formato 

PDF, os documentos do item 5.2 para o e-mail neiabuemprepos@gmail.com. Escrever no campo 

“Assunto” – Inscrição Pré Pós – seguido do nome completo (exemplo: Inscrição Pré Pós – Rafaela 

Silva). 

5.2 Documentação necessária a ser enviada por e-mail:  

a) Carta de Apresentação, elaborada pelo/a próprio/a candidato/a, contendo os seguintes 

itens: nome do/a candidato/a; as razões pelas quais deseja fazer o Curso, um breve histórico de vida 

e trajetória acadêmica e participação em movimentos socioculturais; intenção de pesquisa (Máximo 

5 páginas; fonte times new roman, tamanho 12, espaço 1,5);  

https://goo.gl/forms/kQFWFUITX4kJX4Ki1
mailto:neiabuemprepos@gmail.com
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b) Curriculum Lattes; 

c) Diploma de graduação, ou documento equivalente, ou declaração do Curso que 

comprove estar o candidato em condições de concluir o curso de graduação antes do início do curso; 

Diploma de mestrado reconhecido pela CAPES; ou a ata de defesa da dissertação de mestrado em 

Curso reconhecido pela CAPES; 

d) Histórico escolar da graduação; 

e) Fotocópia da carteira de identidade (RG) e CPF ou do RNE (estrangeiros/as 

residentes);  

f) Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (quando for o caso), para 

candidato brasileiro; 

g) foto 3x4 colorida e atual. 

Observações: 

I - No dia 31/10 no horário das 14 às 17 horas os/as candidatos que não tiverem condições de 

realizarem sua inscrição via e-mail, podem realizá-la diretamente no NEIAB, sala 07 do Bloco 4 na 

UEM – Av Colombo, 5790 – Maringá- PR, munidos das cópias de todos os documentos que constam 

no item 5.2 (devendo obrigatoriamente preencher o formulário de inscrição on-line). 

II- A falta de preenchimento do formulário de inscrição (5.1) e/ou algum dos documentos 

relacionados (5.2) implica no indeferimento da inscrição. 

 

6. Processo de seleção  

O processo de seleção constitui-se de análise da documentação solicitada. Os candidatos 

serão classificados conforme prioridade estabelecida no item 4, alínea “c”. Entre candidatos que vão 

tentar mestrado e doutorado, a prioridade será os concorrentes a primeiro mestrado. Em caso de 

necessidade de desempate, o critério será a maior idade.  

Observação: A qualquer momento durante o processo de seleção, a comissão poderá convocar os 

candidatos para banca de verificação para confirmar a autodeclaração. A convocação será efetuada 

por edital específico. 
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7. Cronograma  

 Inscrição: 0h01 do dia 01 de outubro 24h do dia 31 de outubro de 2017 

 Homologação das Inscrições: 30 de novembro de 2017 

 Matrícula: de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro 2017. 

 Previsão de Início do curso: março/2018 

 Duração: de março a dezembro 2018 

 

8. Divulgação: 

Os resultados e convocações para as demais etapas serão efetuadas por editais específicos. 

Todos os editais, assim como orientações e informações sobre o curso serão publicadas e ficarão 

disponíveis no site https://neiab.wordpress.com/pre-pos/. 

 

9. Número de vagas:  mínimo 20 - máximo 50 vagas. 

 

10. Casos omissos: 

Os casos omissos serão tratados pela coordenação do curso. 

 

 

 

Maringá, 28 de setembro de 2017. 

 

 

 

  

Comissão organizadora 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros  

Universidade Estadual de Maringá 

Contato do curso: e-mail: neiabuemprepos@gmail.com 

 

 

 

 

Realização       Parceria 

 

 

https://neiab.wordpress.com/pre-pos/
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