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EDITAL No 049/2020-CPS
VESTIBULAR UNIFICADO UVPR EAD 2020 – UEPG – UNICENTRO – UENP
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No 045/2020-CPS
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), por meio de sua Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), considerando os Princípios da Economicidade, Eficiência e Razoabilidade na Administração Pública, TORNA PÚBLICO a PRORROGAÇÃO DO PERÍODO
DE INSCRIÇÕES, retificando assim o Manual do Candidato, referente ao 1o Vestibular Unificado UVPR, destinado a selecionar candidatos(as) para ingresso em cursos superiores de
graduação na modalidade de educação a distância na UEPG, UNICENTRO e UENP.
Na página 6, ONDE SE LÊ:

4 CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNIFICADO EAD 2020
DATA

EVENTO

LOCAL

de 01 a 15/10/2020

cps.uepg.br/ead
Agências bancárias ou qualquer local integrado ao sistema de cobrança por aviso
de compensação bancária
cps.uepg.br/ead
PROTOCOLO DIGITAL UEPG
SEI – Sistema Eletrônico de Informações

até 26/10/2020
27/10/2020

Inscrição exclusivamente pela internet
Pagamento da taxa de inscrição exclusivamente por
meio do boleto bancário impresso pelo
próprio candidato
Homologação dos candidatos inscritos
Período de recursos referente à homologação dos
candidatos inscritos
Homologação dos candidatos inscritos,
após recursos
Análise dos Históricos Escolares
Divulgação do Resultado Provisório

28 e 29/10/2020

Período de recursos referente Resultado Provisório

30/10/2020

Divulgação do Resultado Definitivo dos aprovados
em primeira chamada e classificados
em lista de espera

de 01 a 16/10/2020
19/10/2020
20 e 21/10/2020
22/10/2020

cps.uepg.br/ead
CPS/UEPG
cps.uepg.br/ead
PROTOCOLO DIGITAL UEPG
SEI – Sistema Eletrônico de Informações
cps.uepg.br/ead

LEIA-SE:

4 CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UNIFICADO EAD 2020
DATA
de 01/10 a 05/11/2020

até 16/11/2020
17/11/2020

EVENTO
Inscrição exclusivamente pela internet
Pagamento da taxa de inscrição exclusivamente por
meio do boleto bancário impresso pelo
próprio candidato
Homologação dos candidatos inscritos
Período de recursos referente à homologação dos
candidatos inscritos
Homologação dos candidatos inscritos,
após recursos
Análise dos Históricos Escolares
Divulgação do Resultado Provisório

18 e 19/11/2020

Período de recursos referente Resultado Provisório

20/11/2020

Divulgação do Resultado Definitivo dos aprovados
em primeira chamada e classificados
em lista de espera

de 01/10 a 06/11/2020
09/11/2020
10 e 11/11/2020
12/11/2020

LOCAL
cps.uepg.br/ead
Agências bancárias ou qualquer local integrado ao sistema de cobrança por aviso
de compensação bancária
cps.uepg.br/ead
PROTOCOLO DIGITAL UEPG
SEI – Sistema Eletrônico de Informações
cps.uepg.br/ead
CPS/UEPG
cps.uepg.br/ead
PROTOCOLO DIGITAL UEPG
SEI – Sistema Eletrônico de Informações
cps.uepg.br/ead
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Na página 6, ONDE SE LÊ:
As inscrições para o Vestibular Unificado EAD 2020, devem ser realizadas exclusivamente pela internet, a partir
das 00h00min do dia 01 de outubro de 2020 até às 23h59min do dia 15 de outubro de 2020, com absoluta
obediência às instruções indicadas no sistema especialmente desenvolvido pela CPS da UEPG para uso on-line,
por meio do site cps.uepg.br/ead. É permitida somente uma inscrição por CPF.

LEIA-SE:
As inscrições para o Vestibular Unificado EAD 2020, devem ser realizadas exclusivamente pela internet, a partir
das 00h00min do dia 01 de outubro de 2020 até às 23h59min do dia 05 de novembro de 2020, com absoluta
obediência às instruções indicadas no sistema especialmente desenvolvido pela CPS da UEPG para uso on-line,
por meio do site cps.uepg.br/ead. É permitida somente uma inscrição por CPF.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Na página 13, ONDE SE LÊ:
Ao término da sua inscrição, você deve imprimir, em folha de papel A4, o boleto bancário destinado ao pagamento
da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), em qualquer local integrado ao sistema de cobrança por
aviso de compensação bancária. Observe no boleto a data do vencimento (16/10/2020) que é a data limite para
pagamento da taxa de inscrição.

LEIA-SE:
Ao término da sua inscrição, você deve imprimir, em folha de papel A4, o boleto bancário destinado ao pagamento
da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), em qualquer local integrado ao sistema de cobrança por
aviso de compensação bancária. Observe no boleto a data do vencimento (06/11/2020) que é a data limite para
pagamento da taxa de inscrição.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Na página 13, ONDE SE LÊ:
A inscrição não terá validade se o pagamento da taxa ocorrer após o dia 16 de outubro de 2020 e/ou em valor
diferente de R$ 80,00.

LEIA-SE:
A inscrição não terá validade se o pagamento da taxa ocorrer após o dia 06 de novembro de 2020 e/ou em valor
diferente de R$ 80,00.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Na página 13, ONDE SE LÊ:
No dia 19 de outubro de 2020, no site cps.uepg.br/ead, será publicado um Edital de Homologação das Inscrições, o qual constará o nome completo, número da inscrição, Universidade, curso, polo e cota.
...
São motivos para indeferimento: o não pagamento da taxa de inscrição até o dia 16/10/2020, o envio de outros
arquivos que não contenham o Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio, o envio de arquivo do Histórico
Escolar do Ensino Médio ilegível ou corrompido, o envio dos arquivos contendo somente a frente ou somente o
verso do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio ou qualquer outro motivo que não possibilite a análise
para fins de classificação.
Serão admitidos recursos referente ao indeferimento da inscrição, no período das 00h00min do dia 20 de outubro de 2020 até às 23h59min do dia 21 de outubro de 2020, exclusivamente, via Protocolo Digital da UEPG –
SEI (Sistema Eletrônico de Informações), no site https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital, clique na opção
Solicitações Gerais, indicando no campo Descrição Simplificada do Assunto “À CPS – VESTIBULAR
UNIFICADO EAD 2020 – RECURSO – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES”.
...
No dia 22 de outubro de 2020 será publicado no site cps.uepg.b/ead o Edital de Homologação das Inscrições
após análise de recursos, do qual não caberá novo recurso.
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LEIA-SE:
No dia 09 de novembro de 2020, no site cps.uepg.br/ead, será publicado um Edital de Homologação das Inscrições, o qual constará o nome completo, número da inscrição, Universidade, curso, polo e cota.
...
São motivos para indeferimento: o não pagamento da taxa de inscrição até o dia 06/11/2020, o envio de outros
arquivos que não contenham o Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio, o envio de arquivo do Histórico
Escolar do Ensino Médio ilegível ou corrompido, o envio dos arquivos contendo somente a frente ou somente o
verso do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio ou qualquer outro motivo que não possibilite a análise
para fins de classificação.
Serão admitidos recursos referente ao indeferimento da inscrição, no período das 00h00min do dia 10 de novembro de 2020 até às 23h59min do dia 11 de novembro de 2020, exclusivamente, via Protocolo Digital da
UEPG – SEI (Sistema Eletrônico de Informações), no site https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital, clique
na opção Solicitações Gerais, indicando no campo Descrição Simplificada do Assunto “À CPS – VESTIBULAR
UNIFICADO EAD 2020 – RECURSO – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES”.
...
No dia 12 de novembro de 2020 será publicado no site cps.uepg.b/ead o Edital de Homologação das Inscrições
após análise de recursos, do qual não caberá novo recurso.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Na página 14, ONDE SE LÊ:
O Resultado Provisório será divulgado no dia 27 de outubro de 2020.
Serão admitidos recursos referente ao Resultado Provisório, no período das 00h00min do dia 28 de outubro de
2020 até às 23h59min do dia 29 de outubro de 2020, exclusivamente, via Protocolo Digital da UEPG – SEI
(Sistema Eletrônico de Informações), no site https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital, clique na opção Solicitações Gerais, indicando no campo Descrição Simplificada do Assunto “À CPS – VESTIBULAR UNIFICADO EAD
2020 – RECURSO – RESULTADO PROVISÓRIO”.
O Resultado Definitivo, após a análise de recursos, dos aprovados em primeira chamada e classificados em lista
de espera, será divulgado no dia 30 de outubro de 2020.

LEIA-SE:
O Resultado Provisório será divulgado no dia 17 de novembro de 2020.
Serão admitidos recursos referente ao Resultado Provisório, no período das 00h00min do dia 18 de novembro
de 2020 até às 23h59min do dia 19 de novembro de 2020, exclusivamente, via Protocolo Digital da UEPG – SEI
(Sistema Eletrônico de Informações), no site https://sisei.apps.uepg.br/protocolo-digital, clique na opção Solicitações Gerais, indicando no campo Descrição Simplificada do Assunto “À CPS – VESTIBULAR UNIFICADO EAD
2020 – RECURSO – RESULTADO PROVISÓRIO”.
O Resultado Definitivo, após a análise de recursos, dos aprovados em primeira chamada e classificados em lista
de espera, será divulgado no dia 20 de novembro de 2020.

Ponta Grossa, 14 de outubro de 2020.

Edson Luis Marchinski
COORDENADOR DA CPS

