
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – DIRETORIA ACADÊMICA  

            VESTIBULAR DE 2017 – CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 
BOLETIM INFORMATIVO Nº 002/2017–PROGRAD 
 

 

A Diretoria Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, no uso de suas atribuições, informa: 

1 – DIVULGAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CLASSIFICADOS EM 1
a
 CHAMADA DO 

VESTIBULAR DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA PARA INGRESSO NO ANO LETIVO DE 
2018. 

A divulgação, através de Edital próprio, das listas de classificados nas vagas 
ofertadas do Vestibular de graduação a distância, para ingresso em 2018, em 1

a CHAMADA, 
será feita pela Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), através de Edital próprio, em 
ordem alfabética, que será afixado na Pró-Reitoria de Graduação/PROGRAD – Bloco da 
Reitoria, Campus em Uvaranas em Ponta Grossa/Pr e nas unidades pólos, até o dia 07 de 
novembro de 2017. Posteriormente estará disponível no site www.uepg.br/cps. 

 
1.1 – No mesmo edital a CPS/UEPG divulgará a LISTA DE ESPERA, em rigorosa ordem de 
classificação dos candidatos imediatamente classificados e aptos a preencherem as eventuais 
vagas dos ausentes na 1

a
 chamada. 

2 – REGISTRO ACADÊMICO E MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS POR 
EDITAL. 

2.1 – A Diretoria Acadêmica promoverá de 13 a 14 de novembro de 2017, o registro 
acadêmico e matrícula dos candidatos classificados e convocados em 1

a
 chamada que 

enviarem via SEDEX, a documentação exigida, sem necessidade de autenticação, conforme 
segue:  

a) histórico escolar de conclusão do Ensino Médio (original e cópia) e/ou  02 (duas) 
cópias do diploma de nível de superior; 

Para a 1ª chamada e Lista de Espera serão aceitos em caráter excepcional: Certificados, Declarações 
ou Atestados originais de Provável Concluinte do Ensino Médio aos aprovados que estejam concluindo 
no ano letivo de 2017 o Ensino Médio. Após, o documento original que comprove a conclusão do 
Ensino Médio deverá ser enviado até o dia 29 de janeiro de 2018, no endereço abaixo, sob pena de 
perda de vaga.  

b) 02 (duas) cópias da certidão de nascimento e/ou casamento; 
c) 01 (uma) cópia do documento de identidade – RG e/ou carteira de habilitação; 
d) 01 (uma) cópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física; 
e) comprovante de vínculo de professor em exercício na educação básica da rede 

pública de ensino para os candidatos convocados dentro das vagas destinadas 
aos professores em exercício na educação básica da rede pública de ensino, 
mediante apresentação de cópia da capa do demonstrativo de pagamento do 
mês vigente, ou do mês anterior, onde conste o cargo de professor, ou 
declaração em que conste atuação como professor, assinada pela Chefia do 
Núcleo Regional de Educação da área de abrangência do polo ou da Secretaria 
Municipal de Educação; 

f) ficha de matrícula impressa, preenchida e devidamente assinada disponível 
através do endereço http://www.uepg.br (VER ÍCONE DE MATRÍCULAS 
CALOUROS EaD/2018. 

ATENÇÃO – CANDIDATOS  

O registro acadêmico e a matrícula serão efetivados mediante o 

encaminhamento dos documentos exigidos no item 2.1 pelo correio, via SEDEX, 

para UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, DIVISÃO DE MATRÍCULA 

E ACOMPANHAMENTO EaD – Bloco da Reitoria – Sala 31, Avenida General 

Carlos Cavalcanti, 4748 – CEP 84030-900, Ponta Grossa, Paraná.    

 

http://www.uepg.br/cps


2.2 – A Diretoria Acadêmica divulgará no dia 01 de dezembro de 2017, no site da UEPG, o 

edital próprio de vagas resultantes do não envio de documentos dos candidatos na matrícula 
da 1

a
 Chamada para os candidatos constantes na LISTA DE ESPERA da 1

a
 Chamada que 

deverão enviar, via sedex, a documentação exigida conforme já mencionado no item 2.1 para 
efetivar matrícula nas datas de 04 a 05 de dezembro de 2017, conforme quadro do item 2.4 
deste boletim. 

2.3 – A matrícula em Lista de Espera obedecerá a rigorosa ordem de classificação. 

2.4 – PROGRAMAÇÃO PARA A MATRÍCULA DO VESTIBULAR DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
Chamadas 

Data de 

Divulgação 

 
      Data de Matrícula 

 
Documentação 
(envo via sedex) 

1
a
 Chamada Até 07/11/2017 13 e 14/11/2017 Conforme item 2.1 

Lista de Espera 1
a
 Chamada  04 e 05/12/2017 Conforme item 2.1 

3 – PERDA DA VAGA 
3.1 – O candidato convocado na 1

a
 CHAMADA, que não enviar a documentação no prazo 

devido e não apresentar os documentos solicitados, perderá o direito à vaga para o 
candidato subsequentemente classificado. 
3.2 – O candidato constante na LISTA DE ESPERA que, pela ordem de classificação for 
chamado para efetivação do registro acadêmico e matrícula e não enviar os documentos 
solicitados, perderá o direito à vaga para o candidato subsequentemente classificado. 

4. – OUTRAS INFORMAÇÕES: 

4.1 – Para o candidato obter informações sobre sua classificação, poderá acessar o site 
www.uepg.br/cps,  e para consultar os Editais deverá acessar o site www.uepg.br, clicando 
no ícone à direita: Matrícula/Calouros Ead/ 2018. 

4.2 – Relatórios com o desempenho dos convocados para o registro acadêmico e matrícula 

estarão a disposição, para efeito de consulta, na Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD – 
Campus em Uvaranas. 

4.3 – As provas, os gabaritos com as respostas corretas e a classificação individual dos candidatos 
do Vestibular estarão disponíveis no endereço  www.uepg.br/cps. 
4.4 – As listagens de classificados da 2

a
 chamada para registro acadêmico e matrícula do 

Vestibular para Curso a Distância estarão disponíveis para consulta através de Editais 
específicos, a serem publicados conforme data de divulgação prevista nos itens 5.2 deste 
boletim ou no site www.uepg.br  (ÍCONE MATRÍCULAS CALOUROS EaD/2018). 
 

5. – CALENDÁRIO PARA REGISTRO ACADÊMICO E      MATRÍCULA 
5.1 – Nos calendários adiante indicados estão previstas as datas para a realização do 
registro acadêmico e matrícula para os convocados em 1

a CHAMADA, e as datas para 
os convocados na LISTA DE ESPERA. 

5.2 – Localize seu curso no Quadro do calendário mencionado, para saber os dias para envio da 
documentação solicitada e efetivação do registro acadêmico e matrícula. 

 

MATRÍCULA EM 1a CHAMADA 
1a CHAMADA – 13 e 14 de novembro de 2017 – envio de documentação, (item 2.1) 

CURSO TURNO 
Licenciatura em Computação integral 
Licenciatura em Letras – Português/Espanhol integral 
Licenciatura em Matemática integral 
Licenciatura em Pedagogia integral 

  

http://www.uepg.br/cps
http://www.uepg.br/
http://www.uepg.br/cps
http://www.uepg.br/


 

6. – OBSERVAÇÕES 

6.1 – A entrega da documentação solicitada no item 2.1 deste edital se refere a todos 
os cursos ofertados para o Vestibular de Cursos a Distância para ingresso em 
2018.  

6.2– A previsão de início das aulas para os cursos de Licenciatura em Computação,  
Licenciatura em Letras – Português/Espanhol, Licenciatura em Matemática e 
Licenciatura em Pedagogia será para fevereiro de 2018, ficando condicionada à 
liberação de recursos financeiros decorrentes da assinatura de Convênio a ser firmado 

entre a UEPG e a CAPES. Os aprovados deverão ficar atentos ao calendário de 
entrega da documentação em 1

a
 chamada e respectiva lista de espera, item 5.2 deste 

boletim. 
 

Ponta Grossa, 22 de outubro de 2017. 

 

DIRETOR ACADÊMICO DA PROGRAD 

 

 

MATRÍCULA EM LISTA DE ESPERA 

 

 
LISTA DE ESPERA – 04 a 05 de dezembro de 2017 – envio de documentação, (item 2.1) 

CURSO HORÁRIO 
Licenciatura em Computação integral 

Licenciatura em Letras – Português/Espanhol integral 

Licenciatura em Matemática integral 

Licenciatura em Pedagogia integral 

 
ATENÇÃO! 

 
APROVADOS NAS VAGAS PARA OS CURSOS DO VESTIBULAR PARA CURSOS A 
DISTÂNCIA PARA INGRESSO NO ANO LETIVO DE 2018. 

 

Nas datas de 13 e 14 de novembro de 2017 você deverá, obrigatoriamente, 
acessar o site (www.uepg.br) no item "Matrículas/Calouros EaD/2018", para completar os 
dados cadastrais de sua ficha de registro acadêmico, que estará disponível, devidamente 
personalizada. Após o preenchimento, confirme os dados de sua ficha de registro no campo 
"Clique aqui para Gravar Dados e Imprimir", e após, você deverá imprimir, datar, assinar e 
enviar juntamente com os documentos solicitados para a matrícula (item 2.1) estabelecidos 
neste boletim informativo. 

Para acessar o formulário de requerimento, 

use o número do CPF ou o número da inscrição e a data de nascimento. 


