Universidade Estadual de Maringá
Programa de Pós-graduação em Letras (Mestrado e Doutorado)

PASSO A PASSO:
PROCESSO SELETIVO: MESTRADO E DOUTORADO – TURMA 2017:
Instruções para preenchimento do formulário de inscrição online:
Passo1: Navegar até a página
http://www.npd.uem.br/webpos/ e clicar no Link
“inscrição”, ao lado do curso “Mestrado e Doutorado em Letras”.

Pós graduação UEM
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Bem vindo ao site dos programas de pós-gradução da Universidade Estadual de Maringá

Passo2: Marcar a opção “Li e concordo com o exposto no edital” e clicar em
“Prosseguir”.

Passo 3: Em “Passo 1”, preencher todas as informações aplicáveis
“Continuar”

e

clicar em

Passo 3:. Cadastrar: 1) Endereço; 2) Graduação; e 3) Atuação Profissional (opcional) e
clicar no campo indicado: “clique aqui para gravar e ir para o Menu do
Candidato”

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA DE ANOTAR O NÚMERO DE INSCRIÇÃO: Nº/ANO-PLE.

Passo 4:
a) Na página, abaixo, clicar em “Ficha de inscrição” e baixar o arquivo. A Ficha de
inscrição deverá ser entregue juntamente com a documentação exigida para a
Secretaria do PLE, de acordo com as instruções do Edital.
b) Na mesma página, abaixo, o link “Etiqueta” irá gerar uma etiqueta que poderá ser
utilizada para o candidato no envelope contendo sua documentação.
c) Na mesma página, abaixo, o link “Comprovante de inscrição” irá gerar o
comprovante contendo o número de inscrição do candidato.
d) Na mesma página, abaixo, o link “Taxa de inscrição” irá gerar o boleto bancário
para pagamento da taxa de inscrição.
e) Na mesma página, abaixo, o candidato poderá alterar seus dados clicando no link
“Alterar dados”. Alterações feitas após a entrega da documentação não serão
válidas.

Passo 5: O candidato poderá acompanhar as etapas do Exame de Seleção por meio
desta página, utilizando seu número de inscrição e senha cadastrada nos
campos abaixo indicados:

ATENÇÃO!
Anexar a “Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada” (passo 4), a
seguinte documentação:
a. Comprovante de Inscrição;
b. Requerimento de Opção de Área de Concentração
Linguísticos ou Estudos Literários);
c. 1 (uma) foto 3x4 recente;
d. Cópia autenticada do RG;
e. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

do

Curso

(Estudos

