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PORTARIA R. - Nº 2021.735

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, no
uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando

 

a Portaria R. no 2021.620, de 25 de outubro de 2021, homologada
pela Resolução UNIV no 2021.15, de 16 de dezembro de 2021; e,

 
considerando mais, os termos do expediente autuado no Sistema

Eletrônico de Informações da Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde se
consubstanciou no Processo no 21.000069283-2, ad referendum do Conselho
Universitário,

 
R E S O L V E:

 
Art. 1o Alterar o Art. 5o da Portaria R. no 2021.620, que

estabeleceu que das vagas ofertadas para ingresso no ano letivo de 2022, nos
Cursos de Graduação Presenciais da Universidade Estadual de Ponta Grossa –
UEPG, serão reservadas, pelo sistema de cotas, 5% (cinco por cento) para
candidatos com deficiência, excepcionando, especificamente para o ingresso
no ano letivo de 2022, o disposto na Resolução UNIV no 26, de 07 de julho de
2016, conforme segue:

 

Art. 5o  As vagas destinadas ao sistema de cotas para pessoas
com deficiência, por curso e turno, que não forem preenchidas por falta de
candidatos inscritos, por ausência de candidatos inscritos no dia da prova ou
por candidatos que tenham sido eliminados, serão remanejadas para as cotas
de onde foram subtraídas, iniciando-se o remanejamento pela cota de
candidatos oriundos da escola pública, e na sequência, a cota universal.

 

Art. 2o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

 
Ponta Grossa, 17 de dezembro de 2021.
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Miguel Sanches Neto,
Reitor.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Sanches Neto, Reitor,
em 17/12/2021, às 12:13, conforme Resolução UEPG CA 114/2018 e art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.uepg.br/autenticidade informando o código verificador
0799464 e o código CRC 4FB8D6FF.
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