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Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

NUTEAD – Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância 

 

EDITAL N.º 09 / 2020 

 

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, através do Núcleo de Tecnologia e 

Educação Aberta e a Distância, em convênio com a Superintendência Geral de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná e a Unidade Gestora do Fundo Paraná, no 

uso das suas atribuições legais, considerando o Termo de Cooperação Técnico-Financeiro n° 

006/2020 – SETI/UGF, assinado em 07 de maio de 2020 e publicado no Diário Oficial do Paraná 

edição n° 10682, de 12 de maio de 2020, resolvem: 

 

TORNAR PÚBLICA 

 

A lista de candidatos matriculados em 2ª chamada para o preenchimento de 02 (duas) vagas 

não preenchidas em 1ª Chamada e após análise de recursos para o Curso de Pós Graduação 

Lato Sensu (Especialização) em Gestão Pública do Esporte – 1ª Edição, na modalidade de 

ensino a distância, a ser realizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), em 

parceria com a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do 

Paraná - SETI, a Secretaria de Estado da Educação e Esporte do Estado do Paraná - SEET e 

o Instituto Paranaense de Ciência do Esporte - IPCE.  
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1. LISTA DE MATRICULADOS - 2ª CHAMADA 

1.1. A lista a seguir, disposta em ordem de classificação, contempla os candidatos convocados 

no Edital n° 08/2020 para preencher duas (02) vagas do Curso de Pós Graduação Lato Sensu 

(Especialização) em Gestão Pública do Esporte – 1ª Edição, na modalidade de ensino a 

distância. 

Registro Acadêmico (R.A.) Nome Completo 

2200720304064 ALEXANDRE CUSTODIO DO NASCIMENTO 

2200720303064 JOSIANI MARCO XAVIER 

 

2. LISTA DE MATRICULADOS SOB RECURSO 

2.1. A lista a seguir, disposta em ordem alfabética, contempla os candidatos convocados para 

realizar a matrícula no Curso de Pós Graduação Lato Sensu (Especialização) em Gestão 

Pública do Esporte – 1ª Edição, na modalidade de ensino a distância, após deferimento de 

recursos interpostos dentro do período previsto em Edital.  

2.2. A convocação dos candidatos listados abaixo não causou prejuízo a qualquer outro 

candidato já convocado e matriculado. As matrículas dos requerentes também não causará 

ônus a saúde financeira, administrativa e pedagógica do Curso. 

R.A. Nome Completo Motivo do Deferimento e Convocação 

2200720056064 CLAUDIA REJIANE COLOGNESI 

ARCHANJO 

O processo de matrícula online pode ter gerado 

prejuízo a candidata que não possui acesso à 

internet de qualidade; A candidata estava 

classificada entre os candidatos convocados na 

1ª lista de chamada.  

2200720301064 GILSON HENRIQUE DE LIMA A banca avaliadora deixou de considerar o seu 

vínculo e tempo de experiência com o Serviço 

Público na área da gestão do esporte durante o 

processo de seleção e classificação. A 

pontuação final (38,76) do candidato 

ultrapassou a nota de corte do candidato 

classificado na posição 300° (38,60). 

2200720302064 MAURÍCIO JOSÉ ROSA A banca avaliadora deixou de considerar o seu 

vínculo e tempo de experiência com o Serviço 
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Público na área da gestão do esporte durante o 

processo de seleção e classificação. A 

pontuação final foi retificada de 38,26 para 

41,26, ultrapassando assim a nota de corte do 

candidato classificado na posição 300° (38,60). 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS  

3.1. Foi enviado um e-mail a cada um dos alunos matriculados em 2ª Chamada e sob pedido 

de recurso. Caso o aluno não tenha recebido (verifique sua Caixa de Entrada, Spam e Lixo 

Eletrônico), favor enviar um e-mail para gpesporte.uepg@gmail.com para que a Secretaria do 

Curso possa confirmar o seu endereço eletrônico. 

3.2. O NUTEAD/UEPG enviará ao e-mail do candidato as informações a respeito de como 

acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Caso o aluno matriculado não receba até o dia 

14 de Agosto de 2020 as informações para acesso ao AVA, favor entrar em contato com a 

Secretaria do Curso pelo e-mail gpesporte.uepg@gmail.com.  

 

Divulgue-se. 

 

Ponta Grossa-PR, 12 de agosto de 2020. 

 

 

PROF. DR. LEANDRO MARTINEZ VARGAS 

Coordenador do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública do Esporte 

 

PROF. DR. ANTONIO CARLOS DOURADO 

Centro do Esporte da Superintendência Geral do Esporte 

Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 

 

mailto:gpesporte.uepg@gmail.com
mailto:gpesporte.uepg@gmail.com

