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

                      CONCURSOS VESTIBULARES DE INVERNO E VERÃO DE 2015 E PSS 2013-2015
            BOLETIM INFORMATIVO Nº 01/2016-PROGRAD

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

1 – DIVULGAÇÃO DAS RELAÇÔES DE CLASSIFICADOS EM 1ª  CHAMADA NOS CONCURSOS
VESTIBULARES DE INVERNO E VERÃO 2015 E PSS 2013-2015, PARA INGRESSO NO ANO LETIVO

DE 2016.
A divulgação, através de Edital próprio, das listas de classificados nas vagas ofertadas do

Concurso Vestibular de Inverno e Verão 2015, bem como do PSS 2013-2015, todos para ingresso em
2016, em 1a CHAMADA, foi efetuada, em ordem alfabética, pela Comissão Permanente de Seleção CPS
da Universidade Estadual  de Ponta Grossa UEPG, na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores,
localizado no Bloco da Reitoria do Campus em Uvaranas em Ponta Grossa,  e está disponível no site
www.uepg.br/cps .

2 – REGISTRO ACADÊMICO E MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS CONVOCADOS POR EDITAL.
2.1 – A Diretoria Acadêmica promoverá, nos dias 03 e 04 de MARÇO de 2016, em local e horários para
cada curso e turno, adiante especificados, o registro acadêmico e matrícula dos candidatos classificados
e convocados em 1a CHAMADA, que estiverem devidamente documentados conforme segue: histórico
escolar de conclusão do Ensino Médio (original e cópia) ou 02 (duas) cópias do diploma de nível
superior; 02 (duas) cópias da certidão de nascimento; 01 (uma) cópia do documento de identidade
e CPF.

2.2 – Para os candidatos aprovados na cota de negros e cota de escola pública será obrigatória a
apresentação  no  ato  da  matrícula  e  registro  acadêmico  de  documento  comprobatório  que
concluiu todas as séries tanto do ensino fundamental como do ensino médio em escola pública.  

2.3 – A Diretoria Acadêmica divulgará no dia 08 de março de 2016 no site da UEPG o edital de vagas
resultantes  do não comparecimento  de candidatos  na matrícula  da 1ª  Chamada para os candidatos
constantes  na  LISTA  DE  ESPERA  da  1ª  Chamada que  deverão  comparecer  devidamente
documentados conforme já mencionado no item 2.1 para efetivar matricula nos dias 10 e 11 de março
de 2016, conforme quadro do item 6.2 deste boletim.

2.4 – A matrícula em Lista de Espera obedecerá a rigorosa ordem de classificação dentre os presentes.
Nota: Em qualquer dos itens 2.1 e 2.2 o procedimento poderá ser efetuado por procurador devidamente
          habilitado.

2.5 – PROGRAMAÇÃO PARA A MATRÍCULA DOS CONCURSOS VESTIBULARES DE INVERNO E
VERÃO E PSS DE 2015:

Obs: Da 3ª chamada em diante a matrícula da lista de espera será realizada no mesmo dia

Chamadas
Data de

Divulgação
Data da Matrícula Horário

1ª Chamada Até 02/10/2015 03 e 04/03/2016 Conforme item 6.2  
Lista de Espera 1ª Chamada 08/03/2016  10 e 11/03/2016 Conforme item 6.2

2ª Chamada Dia 15/03/2016 Dia 18/03/2016 14:00h as 15:30h
Lista de Espera 2ª Chamada Dia 29/03/2016 Dia 01/04/2016 14:00h

3ª chamada 05/04/2016 08/04/2016 14:00 as 15:30h  
Lista de espera da 3ª chamada 08/04/2016 16:00h

4ª Chamada 12/04/2016 15/04/2016 14:00 as 15:30h
Lista de espera da 4ª chamada 15/04/2016 16:00h

5ª Chamada 26/04/2016 29/04/2016 14:00 as 15:30h
Lista de espera da 5ª chamada 29/04/2016 16:00h



3 – CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA
Os calouros, que efetuarem seu registro acadêmico e matrícula antes do início das aulas,

deverão confirmar sua matrícula pessoalmente ou através de procurador habilitado junto ao Colegiado
do seu curso durante a primeira semana de aula.

4 – PERDA DA VAGA
4.1 – O candidato convocado na 1ª CHAMADA, ou seu procurador devidamente habilitado,  que não
comparecer para a realização do registro acadêmico e da matrícula, no dia, horário e local estabelecidos
e/ou  não  apresentar  os  documentos  solicitados  perderá  o  direito  à  vaga  para  candidato
subsequentemente classificado.

4.2 – O candidato constante na LISTA DE ESPERA que, pela ordem de classificação for chamado
para  efetivação  do  registro  acadêmico  e  matrícula  e  não  estiver  presente  ou  através  de  seu
procurador devidamente habilitado, no dia, horário e local estabelecidos, e/ou não apresentar  os
documentos solicitados, perderá o direito à vaga para candidato subsequentemente classificado.

4.3 – Os calouros oficialmente matriculados em chamadas regulares ou em chamadas de Lista de
Espera, que não confirmarem suas matrículas nos dias determinados no Termo de Ciência no dia
da matrícula, perderão sua vaga para o candidato subsequentemente classificado.

5 – OUTRAS INFORMAÇÕES:

5.1 – 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:

Matricula/Calouros 2016.

5.2  –  O candidato  poderá  requerer,  certidão  de seu desempenho  no  Protocolo  Geral  da  UEPG no
campus em Uvaranas, em Ponta Grossa.

5.3 – As provas, os gabaritos com as respostas corretas e a classificação individual dos candidatos dos
Concursos Vestibulares e PSS estarão disponíveis no endereço www.uepg.br/cps.

5.4 – As listagens de classificados da 2ª chamada em diante para registro acadêmico e matrícula

dos  Concursos  Vestibulares  e  PSS  estarão  disponíveis  para  consulta  através  de  Editais

específicos, a serem publicados conforme data de divulgação prevista no item 2.5, no endereço:

http://sites.uepg.br/prograd/?page_id=587  , ou www.uepg.br (ÍCONE  MATRÍCULAS  CALOUROS

2016).

6 – CALENDÁRIO PARA REGISTRO ACADÊMICO E MATRÍCULA
6.1 – Nos calendários adiante indicados estão previstas duas datas para a realização do
registro acadêmico e matrícula para os convocados em 1a CHAMADA, e outras duas datas
para os convocados na LISTA DE ESPERA.

6.2 – Localize seu curso em um dos QUADROS do calendário mencionado, para saber o dia, horário e
local de seu comparecimento obrigatório para efetuar o registro acadêmico e matrícula, em uma das
salas do PDE do campus da UEPG em Uvaranas.

ATENÇÃO  –  CANDIDATOS DA LISTA DE ESPERA

Todos os candidatos constantes na lista de espera que tenham interesse na vaga
deverão comparecer pessoalmente, ou seu procurador devidamente habilitado, no dia, local e
horário  estabelecidos,  com  documento  comprobatório  de  conclusão  do  ensino  médio  ou
equivalente,  pois  as  vagas  serão  preenchidas  obedecendo-se  à  rigorosa  ordem  de
classificação dentre os presentes.

Com a ausência de candidato com melhor classificação que a sua, você poderá ser
chamado para o registro acadêmico e matrícula. Se isto acontecer e você não estiver presente
implicará na perda do direito à vaga para candidato subsequentemente classificado.

O acesso ao local de registro acadêmico e matrícula será fechado rigorosamente no
horário  indicado  no  quadro  “MATRÍCULA  EM  LISTA  DE  ESPERA”,  e  não  mais  será
permitida a entrada de candidatos.

Os candidatos deverão chegar antes dos horários estabelecidos.

http://www.uepg.br/cps
http://www.uepg.br/
http://sites.uepg.br/prograd/?page_id=587,ou
http://sites.uepg.br/prograd/?page_id=587,ou
http://sites.uepg.br/prograd/?page_id=587
http://www.uepg.br/cps
http://www.uepg.br/


MATRÍCULA EM 1ª CHAMADA – BLOCO PDE UEPG – CAMPUS EM UVARANAS

1ª CHAMADA – 03 DE MARÇO DE 2016 1ª CHAMADA – 04 DE MARÇO DE 2016

CURSO TURNO HORÁRIO CURSO TURNO HORÁRIO

 Administração noturno 08h30min Agronomia integral 08h30min

 Bach. Administração-COMEX matutino 08h30min Ciências Econômicas noturno 08h30min

 Bacharelado em Jornalismo integral 08h30min Ciências Econômicas matutino 08h30min

 Ciências Contábeis matutino 08h30min Odontologia integral 08h30min

 Engenharia Civil integral 08h30min Serviço Social matutino 08h30min

 Artes Visuais - licenciatura vespertino 10h30min Engenharia de  Software noturno 10h30min

 Ciências Contábeis noturno 10h30min História - bacharelado vespertino 10h30min

 Ciências Biológicas - bacharelado integral 10h30min História - licenciatura noturno 10h30min

 Educação Física - bacharelado integral 10h30min Matemática integral 10h30min

 Engenharia de Alimentos integral 10h30min Matemática noturno 10h30min

 Engenharia de Computação integral 14h30min Música vespertino 10h30min

 Engenharia de Materiais integral 14h30min Geografia - bacharelado matutino 14h30min

 Direito matutino 14h30min Enfermagem integral 14h30min

 Educação Física - licenciatura noturno 14h30min Letras noturno 14h30min

 Física - bacharelado integral 14h30min Letras vespertino 14h30min

 Ciências Biológicas - licenciatura vespertino 16h30min Farmácia integral 14h30min

 Bacharelado em Turismo matutino 16h30min Geografia - licenciatura noturno 16h30min

 Ciências Biológicas - licenciatura noturno 16h30min Pedagogia matutino 16h30min

 Direito noturno 16h30min Pedagogia noturno 16h30min

 Física - licenciatura noturno 16h30min Química - licenciatura noturno 16h30min

 Zootecnia integral 16h30min Química Tecnológica - bach. Integral 16h30min

MATRÍCULA EM LISTA DE ESPERA – BLOCO PDE UEPG – CAMPUS EM UVARANAS

LISTA DE ESPERA – 10 DE MARÇO DE 2016 LISTA DE ESPERA – 11 DE MARÇO DE 2016

CURSO TURNO HORÁRIO CURSO TURNO HORÁRIO

 Administração noturno 08h30min Agronomia integral 08h30min

 Bach. Administração-COMEX matutino 08h30min Ciências Econômicas noturno 08h30min

 Bacharelado em Jornalismo integral 08h30min Ciências Econômicas matutino 08h30min

 Ciências Contábeis matutino 08h30min Odontologia integral 08h30min

 Engenharia Civil integral 08h30min Serviço Social Integral 08h30min

 Artes Visuais - licenciatura vespertino 10h30min Engenharia de Software noturno 10h30min

 Ciências Contábeis noturno 10h30min História - bacharelado vespertino 10h30min

 Ciências Biológicas - bacharelado integral 10h30min História - licenciatura noturno 10h30min

 Educação Física - bacharelado integral 10h30min Matemática integral 10h30min

 Engenharia de Alimentos integral 10h30min Matemática noturno 10h30min

 Engenharia de Computação integral 14h30min Música - licenciatura vespertino 10h30min

 Engenharia de Materiais integral 14h30min Geografia - bacharelado matutino 14h30min

 Direito matutino 14h30min Enfermagem integral 14h30min

 Educação Física - licenciatura noturno 14h30min Letras noturno 14h30min

 Física - bacharelado integral 14h30min Letras vespertino 14h30min

 Ciências Biológicas - licenciatura vespertino 16h30min Farmácia integral 14h30min

 Bacharelado em Turismo matutino 16h30min Geografia - licenciatura noturno 16h30min

 Ciências Biológicas - licenciatura noturno 16h30min Pedagogia matutino 16h30min

 Direito noturno 16h30min Pedagogia noturno 16h30min

 Física - licenciatura noturno 16h30min Química - licenciatura noturno 16h30min

 Zootecnia integral 16h30min Química Tecnológica - bach. integral 16h30min
 Nota: ATENÇÃO! Para a lista de espera as salas serão fechadas rigorosamente nos horários acima indicados.



6.3 - CALENDÁRIO E LOCAL PARA REGISTRO ACADÊMICO E MATRÍCULA PARA O CURSO DE
MEDICINA OFERTADO NO CAMPUS EM PONTA GROSSA 

MATRÍCULA EM 1ª CHAMADA E RESPECTIVA LISTA DE ESPERA – Campus em Uvaranas Bloco E 

1ª CHAMADA – 10 DE JUNHO DE 2016 LISTA DE ESPERA – 17 DE JUNHO DE 2016

CURSO TURNO HORÁRIO LOCAL – BLOCO E CURSO TURNO HORÁRIO LOCAL – BLOCO E

Medicina integral 14h30min
Auditório de 

Engenharia Civil
Medicina integral 14h30min

Auditório de 
Engenharia Civil

7 – OBSERVAÇÕES
7.1 - As salas em que serão feitos o registro acadêmico e matrícula serão abertas para

acesso dos candidatos  30  (trinta)  minutos antes  dos horários  estipulados  nas
convocações. 

7.2 - Mesmo que esteja com classificação na lista de espera acima do número de vagas
publicadas,  compareça à UEPG, quando for convocado.  Fique atento às datas,
horários e locais estabelecidos. Não se atrase para não perder a vaga.

7.3 - Para efetuar o registro acadêmico e a matrícula o candidato deverá trazer caneta
esferográfica com tinta azul-escura ou preta, escrita grossa.

                                                                                     

   

Ponta Grossa, 16 de fevereiro de 2016.

                                                                      

Vladimir Correa da Luz
                                                                  DIRETOR ACADÊMICO DA PROGRAD

ATENÇÃO!  

APROVADOS NAS VAGAS DOS CONCURSOS VESTIBULARES DE INVERNO E
VERÃO E PSS 2015 PARA INGRESSO NO ANO LETIVO DE 2016.

A partir do dia 29 de fevereiro de 2016 você deverá, obrigatoriamente  , acessar
o site  (www.uepg.br)  no item “Matrículas/Calouros 2016,  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 apresentar juntamente com os documentos solicitados para a matrícula (item
14  do  manual  do  candidato  e/ou  item  2.1  deste  boletim)  no  dia,  local  e  horário
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.


