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RESOLUÇÃO UNIV N
o
 027, DE 07 DE JULHO DE 2016. 

 

Aprova o Regulamento do Processo Seletivo Seriado 

na Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, no uso de suas atribuições legais 

e estatutárias, na reunião do dia 07 de julho de 2016,     

considerando  

 

o Parecer CEPE n
o
 056/2016 e a Decisão do Plenário do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, do dia 28 de junho de 2016; e, 

 

considerando mais, os termos do expediente autuado no Protocolo 

Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa onde se 

consubstanciou no Processo n
o
 09.565/2016, aprovou, e eu, Reitor, 

sanciono a seguinte Resolução: 

 

Art. 1
o
 Fica aprovado o Regulamento relativo à realização do 

Processo Seletivo Seriado – PSS na Universidade Estadual de Ponta Grossa – 

UEPG, na forma do Anexo que passa a integrar este ato legal.  

 

Art. 2
o
 Fica revogada a Resolução UNIV n

o
 16, de 09 de dezembro 

de 2013, e demais disposições em contrário. 

 

Art. 3
o
 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

     

 

 

                         Carlos Luciano Sant’Ana Vargas,  

                                                                  Reitor. 
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REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO SERIADO – PSS  

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1
o
 O Processo Seletivo Seriado – PSS, como modalidade de seleção 

alternativa ao Vestibular para ingresso nos cursos superiores de graduação da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa – UEPG, será executado de acordo com as normativas do 

presente Regulamento. 

 

Art. 2
o
 O PSS constitui-se em uma modalidade de seleção gradual, 

sistemática e cumulativa, realizada anualmente, sob a coordenação da Coordenadoria de 

Processos de Seleção – CPS, e terá por objetivo avaliar o desempenho dos candidatos 

interessados em ingressar no Ensino Superior de graduação na UEPG, a partir do seu 

desempenho em cada uma das séries do Ensino Médio.  

 

Art. 3
o
 O PSS utilizará para formulação de questões os conteúdos 

programáticos previstos para cada uma das séries do Ensino Médio, em conformidade com 

os estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN. 

 

Art. 4
o
 O PSS terá caráter classificatório e se desenvolverá em 03 (três) 

etapas: 

 

I - Primeira Etapa – denominada PSS I, constará de uma prova com 

questões objetivas e uma prova de redação em que serão avaliados os conhecimentos 

relativos ao ensino ministrado na primeira série do Ensino Médio; 

 

II - Segunda Etapa – denominada PSS II, constará de uma prova com 

questões objetivas e uma prova de redação em que serão avaliados os conhecimentos 

relativos ao ensino ministrado na segunda série do Ensino Médio; 

 

III - Terceira Etapa – denominada PSS III, constará de uma prova com 

questões objetivas e uma prova de redação em que serão avaliados os conhecimentos 

relativos ao ensino ministrado na última série do Ensino Médio. 

 

§ 1
o
 Para a realização de cada uma das etapas do PSS, o candidato 

deverá estar regularmente matriculado na série correspondente ao mesmo, com exceção do 

candidato que estiver frequentando a terceira série do curso do Ensino Médio Técnico 

Integrado com 04 (quatro) anos de duração, onde, somente na ocorrência desta 

situação, a realização do PSS III será por ocasião de conclusão da quarta série. 

 

§ 2
o
 É vedada a participação no PSS de candidato que já tenha concluído 

o Ensino Médio regular ou equivalente. 
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CAPÍTULO II 

DOS CURSOS E VAGAS 

 

Art. 5
o
 Os cursos de graduação ofertados no PSS, aprovados pelos 

Conselhos Superiores da UEPG, constarão somente no Manual do Candidato do PSS III, 

com os respectivos Setores de Conhecimento, locais de oferta e vagas. 

 

§ 1
o
 O número de vagas ofertadas no PSS será de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do total de vagas anuais de cada curso, turno e local de oferta pela UEPG, com 

arredondamento aritmético, permanecendo a parte inteira e desprezando-se as partes 

decimais, quando couber. 

 

§ 2
o
 O Manual do Candidato do PSS III, bem como do PSS I e II, serão 

publicados via internet por meio do site uepg.br/pss. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 6
o
 Poderão participar do PSS os alunos do Ensino Médio que, dentro 

do calendário estabelecido pelo Conselho de Administração – CA da UEPG, mediante 

proposta da CPS, procederem a inscrição específica, exclusivamente via internet por meio 

do site uepg.br/pss, conforme orientações contidas no Manual do Candidato, iniciando-se o 

processo, obrigatoriamente, no decorrer da primeira série do Ensino Médio para o PSS I. 

 

Art. 7
o
 O valor da taxa de inscrição do PSS será estabelecido pelo CA, 

mediante proposta encaminhada pela CPS/UEPG. 

 

Parágrafo único. Em hipótese alguma, haverá devolução dos valores 

pagos, salvo o descrito no Art. 44 deste Regulamento. 

 

Art. 8
o
 Na hipótese de interrupção, por no máximo um ano letivo, da 

sequência normal das séries do seu Ensino Médio, o candidato deverá, obrigatoriamente, 

informar este fato à CPS, por escrito, no primeiro mês do ano letivo, para que a pontuação 

já obtida fique mantida no banco de dados da CPS, para complementação do PSS, quando 

da continuidade de seus estudos na(s) série(s) subsequente(s). 

 

§ 1
o
 O candidato será excluído do PSS após o decurso do prazo da 

interrupção especificado no caput do presente artigo. 

 

§ 2
o
 Em caso de reprovação do candidato na segunda, terceira ou quarta 

série do Ensino Médio, ele será excluído do PSS. 

 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO DA RESOLUÇÃO UNIV Nº 027, DE 07 DE JULHO DE 2016.                                               FL. 3 DE 10 

§ 3
o
 Quando da continuidade de estudos do candidato nas séries do 

Ensino Médio subsequentes, previstas no caput do presente artigo, o candidato estará 

condicionado à elaboração da prova correspondente à série que estiver cursando, com 

conteúdo programático e composição das provas vigentes naquele ano. 

 

Art. 9
o
 Por ocasião da inscrição, no decorrer da terceira série do Ensino 

Médio com duração de 03 (três) anos ou da quarta série no caso do Ensino Médio Técnico 

Integrado com duração de 04 (quatro) anos, o candidato deverá optar por apenas um dos 

cursos superiores de graduação da UEPG em oferta no PSS, indicando: curso, turno e local 

de oferta. 

 

 

SEÇÃO I 

Das Pessoas com Deficiência (PcD) 

 

Art. 10 A(s) pessoa(s) com deficiência(s), antes de efetuar sua inscrição, 

deverá(ão) informar-se, junto à Coordenadoria de Assistência e Orientação ao Estudante – 

CAOE, sobre as limitações e os recursos oferecidos pela UEPG. 

 

§ 1
o
 A(s) pessoa(s) com deficiência(s) pode(m) pleitear atendimento 

especializado para a prova do PSS e para tanto deve(m) protocolizar solicitação 

devidamente instruída, no Protocolo Geral da UEPG, até o último dia de inscrições, para 

posterior análise por Comissão designada. 

 

§ 2
o
 A(s) pessoa(s) com deficiência(s) deve(m) entrar em contato com a 

CAOE, após 12 (doze) dias úteis do encerramento das inscrições do PSS, para tomar 

conhecimento se a solicitação de atendimento especializado foi deferida ou não. Em caso 

positivo, inteirar-se a respeito das condições de atendimento oferecidas pela UEPG.   

 

§ 3
o
 O atendimento especializado, para estes casos, ocorrerá somente na 

cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PROVAS 

 

Art. 11 As provas serão realizadas anualmente, em data e horário a serem 

fixados em calendário a ser estabelecido pelo CA desta Universidade, mediante proposta da 

CPS. 

 

Art. 12 Constarão do Manual do Candidato, a forma de composição e o 

conteúdo programático das provas do PSS, que serão em conformidade com a proposta 

apresentada pela CPS e aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE 

desta Universidade. 
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Art. 13 Caso alguma questão, por motivo de ordem técnica, venha a ser 

anulada pela CPS, a pontuação a ela referente será atribuída a todos os candidatos que 

realizaram a respectiva prova. 

 

Art. 14 Os procedimentos e os critérios para avaliação das provas são de 

responsabilidade da CPS. 

 

Art. 15 Os conteúdos a serem avaliados, os aspectos que serão adotados 

para a avaliação da produção do texto, a pontuação de cada uma das provas, bem como a 

forma de assinalar o preenchimento das respostas no cartão de registro de respostas 

devem ser executadas de acordo com as instruções e orientações constantes no Manual do 

Candidato. 

 

Art. 16 Em hipótese alguma haverá segunda chamada para a realização 

das provas. 

 

Art. 17 As provas estarão acondicionadas em pacotes plásticos opacos e 

lacrados, que serão abertos pelos fiscais aplicadores das provas na presença dos 

candidatos da respectiva turma. 

 

Art. 18 Os candidatos só poderão deixar o local de provas após o término 

do horário regulamentar, estabelecido para cada etapa, salvo a ocorrência de caso fortuito 

ou força maior e nesse caso, o candidato será acompanhado por um representante da CPS, 

que deverá permanecer junto ao candidato até o encerramento do período mínimo 

estabelecido. 

 

Art. 19 Os únicos instrumentos que serão utilizados para o cálculo da 

pontuação final dos candidatos no PSS, serão somente o cartão de registro de respostas e 

a parte da folha de redação destinada à transcrição da versão definitiva. 

 

Art. 20 Caberá recurso à CPS/UEPG, do gabarito de respostas de provas 

do PSS, devidamente justificado, em até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do 

respectivo gabarito de respostas, de acordo com os procedimentos descritos no respectivo 

Manual do Candidato.  

 

Parágrafo único. Vencido o prazo estabelecido no caput do presente artigo 

e decisão após análise dos recursos, a CPS divulgará os gabaritos definitivos. 

 

Art. 21 Caberá recurso à CPS/UEPG, da nota da prova de redação e/ou 

da pontuação final do candidato do PSS, devidamente justificado, em até 48 (quarenta e 

oito) horas após a divulgação dos resultados em primeira chamada, de acordo com os 

procedimentos descritos no respectivo Manual do Candidato. 
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SEÇÃO I  

Da Exclusão  

 

Art. 22 Será excluído do PSS, o candidato que: 

 

I - comunicar-se com outro, verbalmente, por escrito ou por sinais, visando 

à busca de auxílio para realizar a prova; 

 

II - durante a realização da prova, consultar livros, impressos ou similares, 

utilizar calculadora ou qualquer dispositivo de comunicação; 

 

III - for descortês com os membros encarregados da aplicação da prova ou 

descumprir suas orientações no que concerne à condução do PSS; 

 

IV - for apanhado em flagrante na tentativa de burlar a prova, por qualquer 

meio; 

 

V - em qualquer uma das fases do PSS, for responsável por falsa           

identificação pessoal ou apresentar, em qualquer documento, declaração falsa ou incorreta; 

 

VI - usar qualquer meio ilícito ou desonesto em benefício de sua           

classificação, interna ou externamente, antes, durante ou depois da realização das provas. 

 

Art. 23 O candidato eliminado, após o início da resolução da prova do 

PSS, deverá permanecer no local da prova (edificação) até o encerramento do período 

mínimo estabelecido para a realização da prova, sob supervisão da coordenação de 

inspetoria. 

 

Art. 24 Não será atribuída a totalização de pontos obtidos para o candidato 

que for eliminado. 

 

 

CAPÍTULO V 

DO APROVEITAMENTO DE RESULTADOS DO ENEM 

 

Art. 25 O candidato do PSS III que tenha realizado a prova do Exame 

Nacional de Ensino Médio – ENEM, pode solicitar o aproveitamento dos resultados obtidos 

em suas provas objetivas com o correto preenchimento do campo próprio no formulário de 

inscrição a ser preenchido no momento em que estiver realizando a sua inscrição no PSS. 

 

§ 1º A não indicação do número de inscrição do ENEM será 

definitivamente interpretada pela CPS/UEPG, como falta de interesse pelo candidato em ter 

o resultado obtido na prova do ENEM incluído no cálculo da pontuação final do PSS. 
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§ 2º Caso o candidato tenha realizado mais de uma prova no ENEM, a 

partir de 2009, poderá indicar o número de inscrição da edição que tenha obtido o melhor 

desempenho. 

 

§ 3º Ao indicar o número de inscrição no ENEM o candidato estará 

autorizando, expressamente, a CPS/UEPG, a solicitar junto ao Banco de Resultados 

Oficiais do MEC/INEP, o resultado de seu desempenho na prova do ENEM. 

 

§ 4º A exatidão do número de inscrição no ENEM fornecido à CPS/UEPG 

será de inteira responsabilidade do candidato, de modo, se houver informação incorreta, o 

resultado do desempenho nas provas objetivas do ENEM, definitivamente, não será incluído 

na pontuação final do PSS. 

 

§ 5º Será desconsiderado para todos os candidatos o aproveitamento do 

resultado do desempenho das provas objetivas do ENEM, portanto, não será incluído no 

cálculo da pontuação final dos candidatos do PSS, independentemente da opção ou não 

pelo aproveitamento do resultado, se: 

 

I - o MEC/INEP não fornecer o resultado de desempenho das provas 

objetivas do ENEM para a UEPG, em tempo hábil para ser computado no cálculo da 

pontuação final para a classificação dos candidatos, independentemente da divulgação do 

resultado para os mesmos, tendo como referência a data de divulgação do resultado do 

PSS; 

 

II - houver qualquer ocorrência exterior às atribuições da CPS/UEPG que 

venha a comprometer o processo de aproveitamento do resultado obtido no ENEM.  

 

Art. 26 Para que os resultados obtidos no ENEM sejam aproveitados, o 

aluno deverá ter alcançado um desempenho de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de 

acerto na prova objetiva de conhecimentos gerais do ENEM. 

 

Art. 27 A pontuação final do candidato que aproveitar o resultado obtido 

do ENEM será: o total de pontos obtidos no Triênio do PSS, excluídos os pontos da questão 

de redação, acrescido de uma taxa percentual correspondente à décima parte do seu 

percentual de acerto nas provas objetivas do ENEM. 

 

§ 1º Na adição dos pontos derivados do aproveitamento do ENEM, no 

PSS, será feito o arredondamento aritmético para número inteiro, desprezando-se, quando 

ocorrer, os pontos excedentes do total máximo possível. 

 

§ 2º O total de pontos obtidos na questão de redação do PSS, somente 

será adicionado após a aplicação do estabelecido no caput do presente artigo. 
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CAPÍTULO VI 

DOS LOCAIS DE PROVAS 

 

Seção I  

 Das Regras Gerais 

 

Art. 28 As provas serão realizadas anualmente e os locais serão             

informados no Manual do Candidato. 

 

§ 1
o 

No momento da inscrição, o candidato indicará duas opções da cidade 

de realização de provas.  

 

§ 2
o 

O candidato fará a prova preferencialmente na localidade indicada 

como primeira opção no momento da sua inscrição.  

 

§ 3
o 

Quando, e somente quando, a cidade indicada como primeira opção 

de provas estiver superada em sua capacidade de atendimento, por motivos diversos, os 

candidatos excedentes serão alocados na cidade de realização de provas escolhida como 

segunda opção, sendo adotado o critério para o preenchimento das turmas daquela 

localidade, por ordem alfabética e por PSS (I, II, III). 

 

Art. 29 A CPS dará a conhecer, mediante edital, com no mínimo 07 (sete) 

dias de antecedência da data estabelecida para a prova do PSS, os locais onde os 

candidatos deverão comparecer para realizar a prova. 

 

§ 1
o
 Será de inteira responsabilidade do candidato a verificação do local e 

horário de realização da prova. 

 

§ 2
o
 Não será permitido realizar a prova em locais diferentes dos                  

estabelecidos no edital mencionado no caput do presente artigo. 

 

§ 3
o
 O edital será publicado via internet por meio do site uepg.br/pss. 

 

 

Seção II 

 Do Acesso aos Locais de Prova 

 

Art. 30 Para o acesso ao local da prova, o candidato deverá portar: 

 

I - ficha de inscrição, de acordo com os procedimentos estabelecidos no 

Manual do Candidato; 

 

II - documento oficial de identificação original, não sendo aceitas 

fotocópias, ainda que autenticadas; 
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III - Boletim de Ocorrência Policial (BO) com registro circunstanciado da 

ocorrência, em caso de extravio, furto ou roubo do documento oficial de identificação. 

 

§ 1
o
 Serão considerados, unicamente, documentos oficiais de 

identificação: 

a) cédula de identidade expedida pela Secretaria Estadual de Segurança 

Pública, não sendo válidas cédulas expedidas às pessoas não 

alfabetizadas; 

b) cédula de identidade expedida pelas Forças Armadas ou Polícia Militar; 

c) cédula de identidade expedida por Ordens ou Conselhos; 

d) carteira de Trabalho emitida pelo Ministério do Trabalho; 

e) carteira nacional de habilitação em que constem os dados pessoais,  

assinatura e foto; 

f) cédula de identidade para estrangeiros, emitida por autoridade 

brasileira e válida à data da inscrição; 

g) passaporte válido. 

 

§ 2
o
 Os demais materiais e procedimentos para acesso aos locais de 

provas estão descritos no Manual do Candidato. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

Art. 31 O desempenho final de cada uma das etapas será disponibilizado 

para os candidatos via internet, por meio do site uepg.br/pss. 

 

Art. 32 A classificação final será processada pela ordem decrescente da 

pontuação obtida pelos candidatos, resultante do somatório dos valores das pontuações 

finais de cada um dos PSS (I, II e III). 

 

Art. 33 Quando 02 (dois) ou mais candidatos alcançarem o mesmo 

número de pontos, serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios: 

 

I - renda familiar inferior a dez salários mínimos ou menor renda familiar, 

em conformidade com a Lei n
o
 13.184, de 04 de novembro de 2015; 

 

II - maior número de pontos obtidos na etapa correspondente à avaliação 

do PSS III, PSS II e PSS I, respectivamente; 

 

III - menor idade do candidato. 

 

Art. 34 Após o processamento pela CPS do PSS III, a pontuação obtida 

será disponibilizada para o candidato, juntamente com sua classificação final, no site 
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uepg.br/pss, por meio de relação dos classificados em primeira chamada, em ordem 

alfabética, até o número de vagas ofertadas para os cursos nos respectivos turnos, 

convocados ao Registro Acadêmico e Matrícula. 

 

Art. 35 O desempenho dos candidatos do PSS I, II e III, de maneira 

individualizada, estará disponível no site cps.uepg.br/pss após a divulgação oficial do 

resultado do PSS. 

 

Art. 36 A classificação final no PSS somente terá validade para o Registro 

Acadêmico e Matrícula inicial no ano letivo para o qual foi realizado. 

 

Art. 37 As relações dos candidatos classificados do PSS III convocados 

para o Registro Acadêmico e Matrícula serão publicadas, em local próprio, na Pró-Reitoria 

de Graduação – PROGRAD e também no site uepg.br/pss em link próprio. 

 

Parágrafo único. A UEPG não notificará, pessoalmente ou individualmente, 

os candidatos ao Registro Acadêmico e Matrícula em qualquer uma das chamadas. 

 

Art. 38 A UEPG considera oficiais e válidas, para todos os efeitos legais, 

as relações de candidatos classificados convocados para o Registro Acadêmico e Matrícula 

afixadas em seus campi e/ou no site uepg.br em link próprio. 

 

Art. 39 A UEPG entende e declara que toda a divulgação, pela mídia e por 

outros veículos de informação, caracteriza-se apenas como um meio auxiliar aos 

interessados, não reconhecendo nessa divulgação qualquer caráter oficial, nem na ausência 

de divulgação, qualquer omissão ou irregularidade de sua parte. 

 

Art. 40 O levantamento estatístico do desempenho global dos candidatos 

em cada uma das etapas poderá ser fornecido, a pedido, aos colégios cadastrados, que 

tiverem no mínimo 20 (vinte) candidatos, por ano, participando do PSS. 

 

Parágrafo único. Os pedidos deverão ser dirigidos ao Coordenador Geral 

da CPS, no Protocolo Geral da UEPG. 

 

Art. 41 Para efeito de divulgação, na primeira chamada, as relações dos 

candidatos classificados, até o número de vagas ofertadas para os cursos nos respectivos 

turnos e locais de oferta, convocados ao Registro Acadêmico e Matrícula, seguirão a ordem 

alfabética, sem obedecer a ordem de classificação. As relações dos candidatos 

classificados em lista de espera seguirão a ordem de classificação. 

 

Art. 42 Ficará excluído do processo classificatório o candidato que: 

 

I - não comparecer a qualquer uma das etapas de provas; 
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II - alcançar pontuação inferior à média aritmética simples da pontuação 

alcançada pelos candidatos de todos os cursos no somatório das 03 (três) etapas de 

provas; 

 

III - usar de qualquer meio ilícito ou desonesto em benefício de sua     

classificação, interna ou externamente, antes, durante ou depois da realização das provas. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 43 Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma total, ampla e          

irrestrita, as condições contidas neste Regulamento e no Manual do Candidato. 

 

Art. 44 O candidato, no ato da inscrição, fica ciente de que, na 

eventualidade de ocorrerem danos irreparáveis no material das provas, antes ou após a 

realização das mesmas, terá direito somente à devolução pela UEPG do valor da taxa de 

inscrição. 

 

Art. 45 Os casos omissos serão resolvidos pela CPS/UEPG, que poderá 

adotar o que julgar mais adequado ao cumprimento de suas finalidades, observadas as 

disposições deste Regulamento, os instrumentos normativos superiores da UEPG e a 

legislação pertinente. 


