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VESTIBULAR EAD 2020 
EDITAL No 01/2020-CPS 

ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), por meio de sua Coordenadoria de Pro-
cessos de Seleção (CPS), considerando a legislação em vigor, o Regimento Geral da Uni-

versidade e deliberações do Conselho de Administração, do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão e do Conselho Universitário, TORNA PÚBLICO os procedimentos referentes à 

isenção do valor da taxa de inscrição para o processo de execução do seu 9o Vestibular 
destinado a selecionar candidatos(as) para ingresso em cursos superiores de graduação na 

modalidade de educação a distância. 

 

1. DA ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

1.1. A isenção do valor da taxa de inscrição será concedida na seguinte hipótese:  

1.1.1. cidadão carente: assim considerado aquele inscrito no Cadastro Único para Programas So-

ciais do Governo Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007, 

devendo juntar a folha resumo do CadÚnico, que deverá estar com data atualizada nos anos de 2019 

ou 2020. 

1.2. Para alcance do benefício citado, o candidato deverá realizar a inscrição no Vestibular, con-

forme item 5 do Manual do Candidato do Vestibular EAD (Edital no 21/2019-CPS), e protocolizar 

pedido solicitando a isenção, informando o número do Protocolo de Inscrição no Vestibular, jun-

tando, obrigatoriamente, a folha resumo do CadÚnico, dirigido à Coordenadoria de Processos de 

Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa, até às 23h59min do dia 04 de fevereiro de 

2020. 

1.2.1.  O modelo de solicitação a ser preenchido, impresso e protocolizado, juntamente com a com-

provação mencionada, faz parte do Anexo 1 deste edital. 

1.3. O endereço para protocolização da solicitação de isenção do valor da taxa de inscrição é o 

seguinte: PROTOCOLO DIGITAL UEPG, SEI - Sistema Eletrônico de Informações, no sítio: https://si-

sei.apps.uepg.br/protocolo-digital, indicando no campo Descrição Simplificada do Assunto “À CPS – 

VESTIBULAR EAD – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA”. 

1.4. O Edital com o resultado das solicitações de isenção estará disponível no site 

www.cps.uepg.br/ead até o dia 05 de fevereiro de 2020. 

1.5. Serão admitidos recursos, por escrito, referentes ao edital mencionado no item 1.4 deste 

edital, dirigidos à Coordenadoria de Processos de Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

e protocolizados em até 02 (dois) dias após a publicação do mencionado edital, ou seja, até às 

23h59min do dia 07 de fevereiro de 2020.  

1.5.1. O modelo de formulário de recurso a ser preenchido, impresso e protocolizado faz parte do 

Anexo 2 deste edital. 

1.6. O endereço para protocolização de recursos é o seguinte: PROTOCOLO DIGITAL UEPG, SEI - 

Sistema Eletrônico de Informações, no sítio: https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital, indicando 

no campo Descrição Simplificada do Assunto “À CPS – VESTIBULAR EAD – RECURSO DA ISENÇÃO 

DE TAXA”. 

1.7. O Edital com o resultado das solicitações referentes ao item 1.5 deste edital, após análise de 

recursos, estará disponível no site www.cps.uepg.br/ead, no dia 10 de fevereiro de 2020. 

1.8. O candidato, antes de solicitar a isenção do valor da taxa de inscrição deverá, obrigatoria-

mente, realizar a sua inscrição de acordo com o item 5 do Manual do Candidato do Vestibular EAD 

(Edital no 21/2019-CPS).   

 

Ponta Grossa (PR), 27 de janeiro de 2020. 

 
Edson Luis Marchinski 
COORDENADOR DA CPS 

https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital
https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital
https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital
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ANEXO 1 – EDITAL No 01/2020-CPS 
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 
 

À 

COORDENADORIA DE PROCESSOS DE SELEÇÃO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

PONTA GROSSA – PARANÁ 
 
 
 
 
 

Eu, _________________________________________________________________________,  

RG no ________________, residente e domiciliado à Rua ______________________________, no 

______, Bairro _______________, Cidade _________________________, Estado _______, Tele-

fone Fixo no __________, Telefone Celular no ___________, E-mail __________________, 

SOLICITO a isenção do valor da taxa de inscrição referente ao Processo de Seleção regido pelo 

Edital no 01/2020-CPS, que diz respeito à isenção do valor da taxa de inscrição para o Vestibular 

destinado a selecionar candidatos(as) para ingresso em cursos superiores de graduação na modali-

dade de educação a distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. 

 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO No _______________. 

 

 

DECLARO também, que tenho pleno conhecimento das especificações neste Edital e no Manual do 

Candidato do Vestibular EAD (Edital no 21/2019-CPS) e junto a documentação solicitada para ser 

enquadrado na condição de CIDADÃO CARENTE. 

 

 

DECLARO estar ciente que além da presente solicitação deverei realizar a inscrição conforme pre-

visto no item 5 do Manual do Candidato do Vestibular EAD (Edital no 21/2019-CPS). 

 

E, por ser a expressão da verdade e para que possa surtir os efeitos legais decorrentes do teor 

solicitado e declarado neste documento, firmo a presente. 

 

 

Ponta Grossa, ___ de _________________ de 2020. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO 2 – EDITAL No 01/2020-CPS 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

 
 
 

À 

COORDENADORIA DE PROCESSOS DE SELEÇÃO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

PONTA GROSSA – PARANÁ 
 
 

 

Eu, _________________________________________________________________________,  

RG no ________________, residente e domiciliado à Rua ______________________________, no 

______, Bairro _______________, Cidade _________________________, Estado _______, Tele-

fone Fixo no __________, Telefone Celular no ___________, E-mail __________________, 

Venho através do presente, INTERPOR RECURSO de acordo com a justificativa abaixo, referente 

ao Edital no 01/2020-CPS, que diz respeito à isenção do valor da taxa de inscrição para o Vestibular 

destinado a selecionar candidatos(as) para ingresso em cursos superiores de graduação na modali-

dade de educação a distância da Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG. 

 

JUSTIFICATIVA DO RECURSO 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

E, por ser a expressão da verdade e para que possa surtir os efeitos legais decorrentes do teor 

solicitado e declarado neste documento, firmo a presente. 

 

 

Ponta Grossa, ___ de _________________ de 2020. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 


