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O Chefe da Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, no uso de suas atribuições, informa: 
 
1 – DIVULGAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CLASSIFICADOS EM 1ª CHAMADA NO CONCURSO 
VESTIBULAR DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA PARA INGRESSO N O ANO LETIVO DE 2014 . 
 
1.1- A divulgação, através de Edital próprio, das listas de classificados nas vagas ofertadas do 1o 

Concurso Vestibular de graduação a distância para ingresso em 2014, em 1.ª CHAMADA, será feita, 
em ordem alfabética, pela Comissão Permanente de Seleção (CPS) da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), na Sala do Conselho Universitário, localizado no Bloco da Reitoria do 
Campus em Uvaranas em Ponta Grossa, no dia 22 de novembro de 2013 ; e após estará disponível 
no site www.uepg.br/cps. 

 
1.2- No mesmo edital a CPS/UEPG divulgará a LISTA DE ESPERA, em rigorosa ordem de classificação, 

dos candidatos imediatamente classificados e aptos a preencherem as eventuais vagas dos 
ausentes na 1.ª chamada. 

 
1.3- No dia 14 de fevereiro de 2014 a PROGRAD publicará Edital próprio, e disponibilizará no endereço 

http://www.uepg.br (VER ÍCONE DE MATRÍCULAS CALOUROS EaD/2014) , as vagas que 
sobrarem após a matrícula e registro acadêmico dos convocados na 1.ª chamada dos cursos de 
graduação em Licenciatura em História, Letras – Por tuguês/Espanhol, Matemática, Pedagogia 
e Bacharelado em Administração Pública.  

    
 
2 – REGISTRO ACADÊMICO E MATRÍCULA DOS CLASSIFICADO S CONVOCADOS POR EDITAL. 
 
2.1- A Seção de Controle Acadêmico de Cursos a Distância, promoverá no período de 02 de janeiro de 

2014 a 15 de janeiro de 2014 para os cursos de grad uação em Licenciatura em História, Letras 
– Português/Espanhol, Matemática, Pedagogia e Bacha relado em Administração Pública , a  
matrícula e registro acadêmico dos candidatos classificados e convocados em 1.ª chamada, que 
enviarem, via SEDEX, a documentação exigida, conforme Edital n.º 12/2013 – CPS, item 17, e 
providenciar o registro acadêmico via on-line, através do endereço http://www.uepg.br (VER ÍCONE 
DE MATRÍCULAS CALOUROS EaD/2014) 

 
2.2 – A Seção de Controle Acadêmico de Cursos a Distância, promoverá, no período de 17 de fevereiro 

de 2014 a 25 de fevereiro de 2014, para os cursos d e graduação em Licenciatura em História, 
Letras-Português/Espanhol, Matemática, Pedagogia e Bacharelado em Administração Pública, 
a matrícula e registro acadêmico dos candidatos constantes na LISTA DE ESPERA, que enviarem, 
via SEDEX, a documentação exigida, conforme Edital n.º 12/2013 – CPS, item 17, e providenciar o 
registro acadêmico viam on-line, através do endereço http://www.uepg.br (VER ÍCONE 
MATRÍCULAS CALOUROS EaD/2014) , para o preenchimento das vagas publicadas no Edital de 14 
de fevereiro de 2014, obedecendo à rigorosa ordem de classificação.    

 
 

3 – PERDA DA VAGA 
 
3.1  O candidato convocado em 1.ª chamada que não e nviar a documentação, no prazo devido e 

não apresentar os documentos solicitados perderá o direito à vaga para candidato 
subsequentemente classificado. 

 
3.2 O candidato constante na LISTA DE ESPERA, que p ela ordem de classificação for convocado 

para efetivação do registro acadêmico e matrícula e  não enviar a documentação, no prazo 

devido e não apresentar os documentos solicitados p erderá o direito à vaga para candidato 
subsequentemente classificado. 

 
 
 

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
4.1- Para o candidato obter informações sobre o concurso vestibular, poderá acionar o site 

www.uepg.br/cps, ou ainda, consultar o Edital dos candidatos convocados para o registro acadêmico 
que será exposto ao público em lugar próprio, na Pró-Reitoria de Graduação (no Campus da UEPG 
em Uvaranas), em Ponta Grossa – PR. 

 
 

4.2- Relatórios com o desempenho e a classificação dos convocados para o registro acadêmico estarão 
à disposição, para efeito de consulta, na Pró-Reitoria de Graduação – Campus da UEPG em 
Uvaranas. 

 
4.3- Para consulta individual, mediante indicação de dados pessoais o candidato terá acesso ao 

detalhamento do seu desempenho, após a divulgação do resultado do concurso vestibular em 1.ª 
chamada, que estarão disponíveis no site www.uepg.br/cps. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           Ponta Grossa, 20 de outubro de 2013. 

 
                                           

                                                             CLAYTON GERALDO CAMARGO CAPRI                              
                                                                                  CHEFE DA DIVISÃO ACADÊMICA 

 
 

ATENÇÃO – CANDIDATOS APROVADOS EM 1ª CHAMADA  

 

PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA, LETRAS- PORTUGUÊS/ESPANHOL, 
MATEMÁTICA, PEDAGOGIA E BACHARELADO       E EM ADMI NISTRAÇÃO PÚBLICA. 

                No período de 02 de janeiro de 2014 a 15 de janeiro de 2014 , além de enviar, via SEDEX, a 
documentação exigida, conforme Edital n° 12/2013-CPS, item 17, deverão providenciar o registro acadêmico 
via on-line, através do endereço http://www.uepg.br  (VER ÍCONE MATRÍCULAS CALOUROS  EaD/2014)     

 ATENÇÃO – CANDIDATOS DA LISTA DE ESPERA 
PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA, LETRAS- PORTUGUÊS/ESPANHOL, 
MATEMÁTICA, PEDAGOGIA E BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃ O PÚBLICA. 

                    No período de 17 de fevereiro de 2014 a 25 de fevereiro de 2014 , além de enviar, via SEDEX, a 

documentação exigida, conforme Edital nº 12/2013-CPS, item 17, deverão providenciar o registro acadêmico 

via on-line, através do endereço http://www.uepg.br  (VER ÍCONE MATRÍCULAS CALOUROS EaD/2014).    

 

ATENÇÃO – CANDIDATOS APROVADOS EM 1.ª CHAMADA 
PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA, LETRAS- PORTUGUÊS/ESPANHOL, 
MATEMÁTICA, PEDAGOGIA E BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃ O PÚBLICA. 

                    No período de 02 de janeiro de 2014 a 15 de janeiro de 2014 , além de enviar, via SEDEX, a 

documentação exigida, conforme Edital nº 12/2013 - CPS, item 17, deverão providenciar o registro acadêmico 

via on-line, através do endereço http://www.uepg.br  (VER ÍCONE MATRÍCULAS CALOUROS EaD/2014).    

 


