
Pró-Reitoria de Ensino – PROEN

DIRETORIA ACADÊMICA

EDITAL Nº 59/2021-DIRAC/PROEN

DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA - APROVADOS NO   PROCESSO SELETIVO DIFERENCIADO PARA O  
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA, MODALIDADE PRESENCIAL EM REGIME DE ALTERNÂNCIA

A Pró-Reitora de Ensino e a Diretora Acadêmica da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, no uso de
suas atribuições,  considerando  o contido no Edital  nº 22/2021-COORPS, de 9 de julho de 2021,  CONVOCAM os
candidatos  aprovados  no  Processo  Seletivo  Diferenciado  para  ingresso  de  alunos  no  curso  de  Licenciatura  em
Pedagogia, modalidade presencial em regime de alternância, para matrícula, conforme segue:

I – DA DATA, LOCAL E HORÁRIO

MUNICÍPIO DATA LOCAL HORÁRIO

Nova Laranjeiras – PR 29/07/2021
Colégio Estadual Indígena

Nestor da Silva
Das 13:00 as 17:00

Mangueirinha – PR 30/07/2021
Colégio Estadual Indígena

Kokoj Ty Hanh Já
Das 13:00 às 17:00

II – DA DOCUMENTAÇÃO 

- comprovante de conclusão do Ensino Médio, ou equivalente, sendo:

a)  duas  fotocópias  autenticadas  do  histórico  escolar,  se  o  candidato  advém  do  Ensino  Médio  não  
profissionalizante; ou

b) duas fotocópias autenticadas do diploma assinado, registrado no órgão competente, se o candidato advém 
do Ensino Médio Profissionalizante; ou

c) duas fotocópias autenticadas do diploma assinado e duas fotocópias autenticadas do respectivo histórico 
escolar, se o candidato possui escolarização de nível superior; ou

d) declaração de equivalência de estudos fornecida por órgão credenciado no Brasil, se o candidato concluiu o
ensino médio fora do país. 

- duas fotocópias autenticadas da cédula de identidade civil ou militar;

- comprovante impresso de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF;

- uma fotocópia autenticada do documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para candidatos do sexo
masculino de 19 a 45 anos (completos ou a serem completados no ano de ingresso no curso);

- duas fotografias recentes, tamanho 3x4 cm;

- laudo médico, para pessoas com deficiência, que ateste o tipo, o grau ou o nível da deficiência.

OBSERVAÇÕES:

1. As fotocópias autenticadas dos documentos exigidos para matrícula podem ser substituídas por fotocópias simples,
caso sejam apresentadas com o documento original.

2. A matrícula pode ser efetivada por um representante, mediante entrega da documentação exigida, caso o candidato
esteja  impossibilitado  de  comparecer  no  dia,  horário  e  local  estabelecidos  para  a  matrícula.  Neste  caso,  o
representante do candidato, no ato de efetivação da matrícula, deve apresentar o documento original e entregar uma
fotocópia simples de sua cédula de identidade. 

3. A não efetivação de matrícula nos termos deste Edital implica a perda do direito à vaga.

4. Não é permitido que uma mesma pessoa ocupe, na condição de estudante, duas vagas, simultaneamente, em curso
de graduação de instituições públicas de ensino superior, nos termos da Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009.

Guarapuava, 15 de julho de 2021.

                Profa. Karina Worm Beckmann,                                             Taís Dalmaz,
                    Pró-Reitora de Ensino.                                                                            Diretora Acadêmica.             
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