
 

 

 

 

 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Coordenadoria de Processos de Seleção  

Vestibular de Outono UEPG para ingresso em 2022 

 

EDITAL No 04/2022 - CPS 
O Coordenador da Coordenadoria de Processos de Seleção da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no uso de suas atribui-

ções, considerando o item 13 do Manual do Candidato do Vestibular de Outono UEPG para ingresso em 2022, especificamente para cum-
primento da sua alínea "b", torna pública a pontuação mínima derivada da média aritmética simples da pontuação alcançada por todos os 
candidatos concorrentes na respectiva cota (universal , pública ou PCD), e que tenham realizado a Prova Vocacionada e que não tenham 
sido eliminados por pontuação zero em prova objetiva. 

 

Curso Universal Pública PCD 
Administração – noturno 0942 0791 ---- 
Administração – linha de formação em Comércio Exterior ---- ---- ---- 
Agronomia 0789 0691 ---- 
Artes Visuais – licenciatura ---- ---- ---- 
Ciências Biológicas – bacharelado – integral 0727 ---- ---- 
Ciências Biológicas – licenciatura – noturno ---- ---- ---- 
Ciências Biológicas – licenciatura – vespertino ---- ---- ---- 
Ciências Contábeis – matutino ---- ---- ---- 
Ciências Contábeis – noturno ---- ---- ---- 
Ciências Econômicas – matutino ---- ---- ---- 
Ciências Econômicas – noturno ---- ---- ---- 
Direito – matutino 1360 1139 ---- 
Direito – noturno 1304 1039 ---- 
Educação Física – bacharelado – integral ---- ---- ---- 
Educação Física – licenciatura – noturno ---- ---- ---- 
Enfermagem 0741 0658 ---- 
Engenharia Civil 1007 0825 ---- 
Engenharia de Alimentos ---- ---- ---- 
Engenharia de Computação 0922 0744 ---- 
Engenharia de Materiais ---- ---- ---- 
Engenharia de Software 0890 0810 ---- 
Farmácia ---- ---- ---- 
Física – bacharelado – integral ---- ---- ---- 
Física – licenciatura – noturno ---- ---- ---- 
Geografia – bacharelado – matutino ---- ---- ---- 
Geografia – licenciatura – noturno ---- ---- ---- 
História – bacharelado – vespertino ---- ---- ---- 
História – licenciatura – noturno ---- ---- ---- 
Jornalismo – bacharelado ---- ---- ---- 
Letras – Português/Espanhol – vespertino ---- ---- ---- 
Letras – Português/Espanhol – noturno ---- ---- ---- 
Letras – Português/Francês – noturno ---- ---- ---- 
Letras – Português/Inglês – vespertino ---- ---- ---- 
Letras – Português/Inglês – noturno ---- ---- ---- 
Matemática Aplicada – bacharelado – integral ---- ---- ---- 
Matemática – licenciatura – noturno ---- ---- ---- 
Medicina 1257 1086 1005 
Música – licenciatura ---- ---- ---- 
Odontologia 0898 0706 ---- 
Pedagogia – matutino ---- ---- ---- 
Pedagogia – noturno ---- ---- ---- 
Química – licenciatura – noturno ---- ---- ---- 
Química Tecnológica – bacharelado – integral ---- ---- ---- 
Serviço Social - matutino ---- ---- ---- 
Serviço Social - noturno ---- ---- ---- 
Turismo – bacharelado ---- ---- ---- 
Zootecnia ---- ---- ---- 

---- de acordo com a Resolução UNIV nº 26/2016, alterada pela Resolução UNIV nº 19/2020, foram dis-
pensados da pontuação mínima de classificação. 

 
                                                                                                          Registre-se, divulgue-se e arquive-se. 
                                                                                                           Ponta Grossa, 30 de março de 2022. 
 

 


