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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 014/2021, DE 28 DE MAIO DE 2021 – 

REFITICA O EDITAL Nº 008/2021 – SELEÇÃO PARA INGRESSO NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS – 

PROJETO DE COOPERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES (PCI) ENTRE 

PPGCJ/FASIPE-CPA – TURMA 2021. 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas (PPGCJ), 

em nível de MESTRADO, da Universidade Cesumar – UNICESUMAR, no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o Edital Nº 

008/2021, resolve: 

 

I – RETIFICAR os itens do EDITAL Nº 008/2021, passando a constar a 

seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

 

Artigo 1º O processo de seleção regulado por este edital observará 

 o calendário abaixo:   

a. Inscrições: 05 de maio a 28 maio de 2021; 

b. Prova Escrita: (via remota – Google Forms): 31 de maio de 

2021 (das 19h às 22h); 

c. Edital de Entrevista: 02 de junho de 2021; 

d. Entrevistas: (conforme agendamento – Google Meet): 03 de 

junho de 2021; 

e. Publicação do edital dos APROVADOS: 04 de junho de 2021; 

f. Matrícula: 05 a 11 de junho de 2021; 

 

Leia-se: 

 

Artigo 1º O processo de seleção regulado por este edital observará 

 o calendário abaixo:   

a.   Inscrições: 05 de maio a 20 de junho de 2021; 

b.   Prova Escrita: (via remota – Google Forms): 21 de junho de 

2021 (das 19h às 22h);  

c. Edital de Entrevista – 23 de junho de 2021; 

d.   Entrevistas: (conforme agendamento – Google Meet): 24 de 

junho de 2021;  

e.   Publicação do edital dos APROVADOS: 25 de junho de 2021; 
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f.    Matrícula: 26 de junho à 02 de julho de 2021; 

 

Onde se lê: 

 

 Artigo 4º – As inscrições para o processo seletivo de ingresso no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas – Projeto de 

Cooperação entre Instituições (PCI) entre PPGCJ/FASIPE-CPA 

– Nível Mestrado, serão efetuadas entre os dias 05 de maio a 28 

maio de 2021, de acordo com os seguintes indicativos: 

 

Leia-se: 

 

 Artigo 4º – As inscrições para o processo seletivo de ingresso no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas – Projeto de 

Cooperação entre Instituições (PCI) entre PPGCJ/FASIPE-CPA 

– Nível Mestrado, serão efetuadas entre os dias 05 de maio a 20 

de junho de 2021, de acordo com os seguintes indicativos: 

 

Onde se lê: 

 

FASE 2: Protocolo dos documentos 

 

 Os documentos solicitados deverão ser DIGITALIZADOS e 

organizados em documento “formato PDF” (conforme indicações 

abaixo) os quais deverão ser enviados através do formulário do 

Google Forms https://forms.gle/GLA4z3kaNs78DF2R7 (até as 

23h59m do dia 30 de maio de 2021). 

 

Leia-se: 

 

FASE 2: Protocolo dos documentos 

 

 Os documentos solicitados deverão ser DIGITALIZADOS e 

organizados em documento “formato PDF” (conforme indicações 

abaixo) os quais deverão ser enviados através do formulário do 

Google Forms https://forms.gle/GLA4z3kaNs78DF2R7 (até as 

23h59m do dia 20 de junho de 2021). 
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Onde se lê: 

 

§ 7º O link de acesso à prova na plataforma Google Forms será 

disponibilizado para os candidatos, por e-mail (sendo que para o 

envio será utilizado o mesmo e-mail do candidato quando da remessa 

da documentação de acordo com Artigo 4º - Fase 2), minutos antes 

do início do horário da prova, no dia 31 de maio de 2021. 

 

Leia-se: 

 

§ 7º O link de acesso à prova na plataforma Google Forms será 

disponibilizado para os candidatos, por e-mail (sendo que para o 

envio será utilizado o mesmo e-mail do candidato quando da remessa 

da documentação de acordo com Artigo 4º - Fase 2), minutos antes 

do início do horário da prova, no dia 21 de junho de 2021. 

 

Onde se lê: 

 

Artigo 18 – Os candidatos aprovados no Projeto de Cooperação 

entre Instituições (PCI) entre PPGCJ/FASIPE-CPA, deverão 

matricular-se dentro do prazo definido neste Edital: 05 a 11 de 

junho de 2021, no seguinte local e horário: 

 

Leia-se: 

 

Artigo 18 – Os candidatos aprovados no Projeto de Cooperação 

entre Instituições (PCI) entre PPGCJ/FASIPE-CPA, deverão 

matricular-se dentro do prazo definido neste Edital: 26 de junho a 

02 de julho de 2021, no seguinte local e horário: 

 

Onde se lê: 

 

 Obs. Se neste período ainda houver a necessidade do distanciamento 

social em decorrência da Pandemia do COVID-19, a matrícula será 

realizada através do preenchimento e envio dos seguintes 

documentos: a) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; e b) 

Formulário de matrícula. Esses documentos serão enviados pela 

secretaria acadêmica, até o dia 05 de junho de 2021. Os mesmos 
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deverão ser preenchidos, digitalizados e enviados para 

ppgcj@unicesumar.edu.br 

 

Leia-se: 

 

 Obs. Se neste período ainda houver a necessidade do distanciamento 

social em decorrência da Pandemia do COVID-19, a matrícula será 

realizada através do preenchimento e envio dos seguintes 

documentos: a) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; e b) 

Formulário de matrícula. Esses documentos serão enviados pela 

secretaria acadêmica, até o dia 26 de junho de 2021. Os mesmos 

deverão ser preenchidos, digitalizados e enviados para 

ppgcj@unicesumar.edu.br 

 

 

II – As demais disposições constantes do EDITAL Nº 008/2021, 

permanecem inalteradas. 

 

Maringá, 28 de maio de 2021. 

     

Prof. Dr. Dirceu P. Siqueira 

Coordenador do Programa 
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