Pró-Reitoria de Graduação

EDITAL Nº 35/2015-PROGRAD

CONVOCAÇÃO EM SEGUNDA CHAMADA PARA
MATRÍCULA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA
UNIOESTE, DA SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE
OCUPAÇÃO DE VAGAS OCIOSAS – PROVOU, PARA O
ANO LETIVO DE 2015.

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e em face
da regulamentação que aparece descrita a seguir:
- o Ato Executivo nº 001/2015-GRE (Regulamento do Programa de
Ocupação de Vagas Ociosas nos Cursos de Graduação da Unioeste – PROVOU);
- o Edital nº 14/2015-PROGRAD, de 18/03/2015;
- o Edital nº 31/2015-PROGRAD, de 16/04/2015;
- o Edital nº 34/2015-PROGRAD, de 22/04/2015;

CONVOCA:
Art. 1º - Para a matrícula, em segunda chamada, os candidatos
classificados na Segunda Etapa do Programa para Ocupação de Vagas Ociosas nos
cursos de Graduação da Unioeste - PROVOU, conforme anexo único deste Edital
Art. 2º A matrícula deverá ser efetuada no dia 23 de abril de 2015, das
8h30min às 11h30min, das 14 horas às 17 horas ou das 19h30min às 21 horas, na
Secretaria Acadêmica, em conformidade com as vagas disponíveis, com os seguintes
documentos à serem entregues a Unioeste:
a) histórico escolar completo do ensino médio ou equivalente, contendo
as notas de todas as séries, em duas vias, uma das quais original;
ou, duas fotocópias autenticadas do diploma de conclusão de curso de
ensino médio (quando se tratar de curso técnico);
ou, duas fotocópias autenticadas do diploma de curso superior de
graduação, acompanhadas de duas fotocópias autenticadas do respectivo histórico
escolar;
ou, ainda, para o candidato que teve seus estudos realizados em
Instituição Estrangeira, duas fotocópias autenticadas do comprovante de conclusão de
escolaridade de Ensino Médio ou Superior, devidamente revalidado no Brasil, na
forma da lei (dispensada a revalidação nos casos de comprovante de conclusão de
estudos de nível médio não-técnico, realizados nos países integrantes do Mercosul)
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b) certidão de nascimento ou de casamento (duas fotocópias
autenticadas);
c) carteira de identidade: civil ou militar (duas fotocópias autenticadas);
d) CPF próprio (uma fotocópia autenticada);
e) uma foto tamanho 3 X 4 recentes;
f) documento que prove estar em dia com obrigações militares (uma
fotocópia autenticada)

Art. 3º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Cascavel, 22 de abril de 2015.

Liliam Faria Porto Borges,
Pró-Reitora de Graduação
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Anexo ao Edital nº 35/2015-PROGRAD

Candidato

Curso

DENIZE JULIANA REIS CARDOSO

Foz do Iguaçu - Direito – Noturno - 3º ano
Francisco Beltrão - Medicina – Integral - 3º
ano

MARIANA LETÍCIA GALUPO

Vagas

Realizou
Prova

Class.
Prova

3

Sim

4

1

Sim
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