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Coordenadoria Central de Processos Seletivos - COORPS

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO CONTINUADA - PAC/UNICENTRO

TERMO DE ADESÃO

O PAC foi implantado pela  UNICENTRO com o objetivo de melhorar  a qualidade do ensino e 
ampliar a oferta de vagas, dos cursos de graduação da universidade, aos alunos da região. No entanto, para o 
sucesso  do  programa,  é  necessário  estabelecer  parceria  em  que,  de  um  lado,  têm-se  a  Universidade, 
fornecendo informações específicas sobre o PAC, além da elaboração de relatórios sobre o desempenho dos 
alunos  e,  de  outro,  os  colégios  de  Ensino  Médio,  divulgando  o programa e  estimulando  seus  alunos  a 
melhorar o desempenho escolar.

Nesse sentido, a COORPS solicita o preenchimento e envio dos dados cadastrais do colégio para o 
endereço eletrônico pac@unicentro.br  ,   ou pelo fax (42) 3621-1328, a fim de que haja maior integração entre 
ambos, com vistas ao bom andamento do programa. 

Para receber  gratuitamente os relatórios  com o desempenho de seus alunos,  é  necessário  que o 
colégio tenha pelo menos 10 participantes da série e faça a solicitação, por e-mail, logo após a realização das 
provas.

NOME DO COLÉGIO:

C.N.P.J:

N.R.E:

MUNICÍPIO: ESTADO:

DEPENDÊNCIA  ADMINISTRATIVA:    (     ) ESTADUAL                              (     )  PARTICULAR

LOCALIZAÇÃO:                                    (     )  URBANA                                 (     )  RURAL

ENDEREÇO

RUA: Nº:

BAIRRO: CEP:

E-MAIL: TELEFONE:

DIRETOR

NOME:

RG: CPF:

E-MAIL: TELEFONE:

RESPONSÁVEL 
PELO PAC

NOME:

RG: CPF:

E-MAIL: TELEFONE:

__________________________________
ASSINATURA DO DIRETOR E CARIMBO

Home Page:  http://www.unicentro.br

Campus Santa Cruz: Rua Pres. Zacarias 875 – Cx. Postal 3010 – Fone: (42) 3621-1000 – FAX: (42) 3621-1090 – CEP 85.015-430 – GUARAPUAVA – PR
Campus CEDETEG: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Fone/FAX: (42) 3629-8100 – CEP 85.040-080 – GUARAPUAVA – PR

Campus de Irati: PR 153 – Km 07 – Riozinho – Cx. Postal, 21 – Fone: (42) 3421-3000 – FAX: (42) 3421-3067 – CEP 84.500-000 – IRATI – PR 
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