EDITAL Nº 053/2020-PROGRAD
ALTERA O ANEXO I DO EDITAL Nº 051/2020,
PUBLICA A RESPOSTA AOS RECURSOS DA
SEGUNDA ANÁLISE DOCUMENTAL E O
RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL
DOS PRÓXIMOS CLASSIFICADOS
DO
PROCESSO
SELETIVO
DAS
VAGAS
REMANESCENTES,
NA
MODALIDADE
PRESENCIAL.
O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
no uso de suas atribuições, considerando
−
−
−
−
−
−
−
−

o Edital nº 038/2020-PROGRAD, de 03 de julho de 2020;
o Edital nº 039/2020-PROGRAD, de 13 de julho de 2020;
o Edital nº 040/2020-PROGRAD, de 17 de julho de 2020;
o Edital nº 048/2020-PROGRAD, de 05 de agosto de 2020;
o Edital nº 049/2020-PROGRAD, de 10 de agosto de 2020;
o Edital nº 050/2020-PROGRAD, de 11 de agosto de 2020;
o Edital nº 051/2020-PROGRAD, de 14 de agosto de 2020;
erro na análise documental da candidata Michele Eduarda de Lima,

TORNA PÚBLICO
Art. 1º A alteração do resultado da análise do recurso da candidata Michele
Eduarda de Lima, inscrição nº 78796 para MATRÍCULA DEFERIDA.
Art. 2º Fica INDEFERIDO o recurso interposto pela candidata Amanda Mileni
Ferreira de Souza devido ao envio de documentação fora de prazo, nos termos e prazos
definidos pelo Edital nº 038/2020-PROGRAD, de 03 de julho de 2020, alterado parcialmente
pelo Edital nº 040/2020-PROGRAD, de 17 de julho de 2020.
Art. 3º Os candidatos classificados a seguir tiveram sua documentação
analisada e matrícula DEFERIDA de acordo com o envio realizado pelo sistema de
inscrição, nos termos dos editais supracitados, de acordo com a ordem de classificação dos
candidatos, respeitada a reserva de vagas, quando aplicável, em decorrência do
indeferimento de matrícula dos classificados anteriormente:
a) Aline Pires de Holanda Hennig, inscrição nº 77912, classificada em
3º lugar para o curso de Hotelearia/Matutino do Câmpus de Foz do
Iguaçu;
b) Bruna Moraes Santos, inscrição nº 79284, classificada em 6º lugar
para o curso de Pedagogia/Noturno do Câmpus de Cascavel;

§ 1º Este Edital substitui o ato de convocação para matrícula.
§ 2º Na hipótese de surgimento de novas vagas, será realizada a análise da
documentação enviada, de acordo com a ordem de classificação obtida pelos candidatos,
respeitada a reserva de vagas, quando aplicável.
Art. 4º O candidato que teve sua MATRÍCULA DEFERIDA, receberá e-mail de
acesso ao sistema de gestão acadêmica da Unioeste (Academus).
Parágrafo Único – Na hipótese de não recebimento do referido e-mail, entrar em
contato com a Coordenação Acadêmica do câmpus de funcionamento de seu curso:
a) Câmpus de Cascavel: cascavel.secacademica@unioeste.br
b) Câmpus de Foz do Iguaçu: foz.secacademica@unioeste.br
c) Câmpus de Toledo: toledo.secacademica@unioeste.br
Art. 5º Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.

Cascavel, 19 de agosto de 2020.

EURÍDES KUSTER MACEDO JÚNIOR
Pró-Reitor de Graduação

