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EDITAL Nº 030/2021 – RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES 
PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS – PROJETO DE 
COOPERAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES (PCI) – PPGCJ/FASIPE-CPA – TURMA 2021 
 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas – PPGCJ, nível mestrado, da 
Universidade Cesumar - UNICESUMAR, no uso de suas atribuições legais e regimentais, atendendo ao 
disposto no EDITAL no 026/2021, torna pública a relação dos CANDIDATOS APROVADOS no Processo 
de Seleção de vagas remanescentes para ingresso no ano de 2021. 

 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO 

1º ALINE DAL MOLIN 

2º PEDRO IVO SILVA SANTOS  

3º TAMIRIS NUNES DUALIBI 

4º RICARDO SALDANHA SPINELLI 

 
Período de matrícula: 26 de novembro de 2021 

 

 
O processo para matrícula compreende as seguintes etapas: 

 
1. Preenchimento e envio de documentos: 
a) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; e b) Formulário de matrícula. Esses documentos serão 
enviados aos alunos (no e-mail cadastrado no momento da inscrição) pela secretaria acadêmica, até o dia 26 
de novembro de 2021. Os documentos deverão ser preenchidos, digitalizados e enviados para 
ppgcj@unicesumar.edu.br 
 
2. Recebimento da documentação pela secretaria do programa: após o recebimento da documentação será 
gerado o registro acadêmico do aluno. 
 
3. Efetivação da matrícula: Para efetivação da matrícula o aluno deverá realizar o pagamento - através de um 
código identificador que será enviado pela secretaria do programa. 
 
4. Envio do comprovante de pagamento: após a realização do depósito, deverá ser encaminhado o 
comprovante com o número do código identificador destacado para os e-mails: ppgcj@unicesumar.edu.br e 
contasareceber@unicesumar.edu.br 

 
HORÁRIO: 09h00 as 13h00 das 14h30 às 18h30 
CONTATO: ppgcj@unicesumar.edu.br 
 
*** O candidato que não efetivar a matrícula dentro do prazo estabelecido perderá sua vaga. 

 

Maringá, 25 de novembro de 2021 

 

PROF. DR. DIRCEU PEREIRA SIQUEIRA 
COORDENADOR DO PROGRAMA PPGCJ 
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