
EDITAL Nº 4/2020-COORPS/UNICENTRO

ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DIFERENCIADO PARA INGRESSO DE
ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA: DOCÊNCIA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO

CONTEXTO DO CAMPO, MODALIDADE PRESENCIAL EM REGIME DE
ALTERNÂNCIA, OFERTADO PELA UNICENTRO.

A Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, por meio de sua Coordenadoria
Central de Processos Seletivos, COORPS, no uso de suas atribuições,

considerando o Decreto Estadual nº 4.230/2020, de 16 de março de 2020;
considerando a Resolução nº 57-GR/UNICENTRO, de 16 de março de 2020, retificada

pela Resolução nº 48-CEPE/UNICENTRO, de 3 de agosto de 2020;
considerando a Resolução nº 4-COU/UNICENTRO, de 30 de junho de 2017;
considerando  os  termos  do  convênio  nº  861606/17-INCRA/PRONERA,  publicado  no

D.O.U., em 3 de janeiro de 2018;
considerando o Resolução nº 23-CEPE/UNICENTRO, de 15 de dezembro de 2017;
considerando  a  solicitação  da  Coordenação  do  Curso  de  Licenciatura  em  Pedagogia:

Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Contexto do Campo,
da UNICENTRO, para abertura,  em caráter excepcional,  de processo seletivo diferenciado  para
ingresso de alunos para preenchimento de vagas remanescentes;

e  de conformidade com a  Resolução nº  49-CEPE/UNICENTRO, de 8 de setembro de
2020,  TORNA PÚBLICA  a  abertura  das  inscrições  ao  Processo  Seletivo  Diferenciado,  para
ingresso de alunos no Curso de Licenciatura em Pedagogia: docência na Educação Infantil e anos
iniciais  do  Ensino  Fundamental  no  contexto  do  Campo,  modalidade  presencial  em regime  de
alternância, ofertado no Campus Santa Cruz, UNICENTRO, em caráter excepcional, por meio do
aproveitamento do resultado obtido no Exame Nacional  do Ensino Médio,  ENEM, referentes a
qualquer um destes anos, quais sejam, 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019, conforme dispõe o presente
Edital.

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1.  O Curso  de  Licenciatura  em Pedagogia:  docência  na  Educação Infantil  e  anos  iniciais  do
Ensino Fundamental, no contexto do Campo, é ofertado no Campus Universitário Santa Cruz, em
Guarapuava,  com atividades  itinerantes  no  Estado  do Paraná,  e  tem como objetivo  atender  às
necessidades das comunidades beneficiárias da Reforma Agrária: acampamentos, assentamentos e
comunidades  quilombolas,  buscando  a  formação  de  educadores  para  a  docência  na  Educação
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.
1.2. O Curso tem a duração de quatro anos, é ministrado na modalidade presencial em regime de
alternância e é de oferta única, o que obriga a um regime especial de cumprimento de eventuais
dependências por parte do estudante, regime esse a ser estabelecido pela Pró-Reitoria de Ensino,
PROEN, em conjunto com o Departamento de Pedagogia, Campus Santa Cruz, DEPED/G.
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1.3. Na primeira etapa do Curso, as aulas serão ministradas na forma remota, seguindo os mesmos
padrões dos cursos presenciais, até que a situação de pandemia apresente novo quadro, que permita
a volta à normalidade.
1.4. O processo seletivo destina-se a:
a)  professores  em exercício  nas  escolas  do  campo  da  rede  pública,  beneficiários  da  Reforma
Agrária, que tenham o ensino médio concluído e não tenham formação de nível superior;
b)  professores  e  outros profissionais  da educação que atuem nos centros  de alternância ou em
experiências educacionais alternativas de Educação do Campo, beneficiários da Reforma Agrária,
que tenham o ensino médio concluído e ainda não tenham formação de nível superior;
c) jovens e adultos de comunidades do campo, beneficiários da Reforma Agrária, que tenham o
ensino médio concluído e ainda não tenham formação de nível superior.
1.4.1.  São  consideradas  escolas  do  campo  aquelas  que  têm  sua  sede  em  espaço  geográfico
classificado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, como rural.
1.4.2. Os candidatos aprovados no processo seletivo apresentam, no ato da matrícula, documentação
que comprove ser beneficiário ou dependente da Reforma Agrária, expedida pelo INCRA, a ser
analisada por comissão competente.

2. DAS VAGAS
2.1. O total de vagas ofertadas para o Curso de Licenciatura em Pedagogia: docência na Educação
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, no contexto do Campo, modalidade presencial em
regime de alternância, é de 50 vagas.
2.2. Para este processo seletivo, são oferecidas 19 vagas para ingresso no curso ofertado.
2.3.  Caso haja desistência de alunos já matriculados no curso, mediante aprovação no primeiro
processo  seletivo,  as  vagas  ociosas  são  acrescentadas  às  ofertadas  na  segunda  chamada  deste
processo seletivo.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. O procedimento para as inscrições é disponibilizado na internet, no período de 21  de setembro
a 4 de outubro de 2020, até às 23h50min, no endereço eletrônico www.unicentro.br.
3.2. Para se inscrever, o candidato deve ter participado do ENEM, realizado em um destes anos, isto
é, de 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019.
3.3. No ato da inscrição o candidato informa o número do seu CPF, para validação e conhecimento
das notas obtidas no ENEM.
3.4.  Os dados fornecidos na inscrição são de responsabilidade do candidato, não podendo haver
correções ou alterações, após a confirmação das informações por meio eletrônico.
3.5.  A inscrição, uma vez efetuada, implica o conhecimento do inteiro teor do regulamento e de
eventuais  editais  complementares,  bem como a  sua  aceitação irrestrita  como regulamento  legal
suficiente para o processo seletivo.

4. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1.  A seleção para  provimento  das  vagas  ofertadas  ocorre  com base  no resultado obtido  pelo
candidato, no ENEM, realizado nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019.
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4.2. Caso o candidato tenha prestado o ENEM em mais de um ano, será considerado o resultado em
que tenha obtido a maior média.
4.3.  O  candidato  inscrito,  que  obteve  resultado  zero  na  prova  de  redação  do  ENEM,  é,
automaticamente, desclassificado do processo seletivo.
4.4. Na lista do resultado final, a classificação dos candidatos é feita pela ordem decrescente  da
média de pontos obtidos em todas as áreas no Exame Nacional do Ensino Médio.
4.5. Na ocorrência de candidatos com igual número de pontos na classificação, faz-se o desempate
considerando-se o escore do candidato que comprove ter a renda familiar inferior a dez salários
mínimos ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial,
de acordo com o que se apresenta na Lei nº 13.184, de 4 de novembro de 2015.
4.5.1. Será considerada, para efeito de desempate, a renda familiar indicada pelo candidato no ato
da inscrição ao processo seletivo.
4.5.2.  As  informações  sobre  a  renda  familiar  deverão  ser  comprovadas  pelo  candidato,  caso
necessário.
4.5.3. Em caso de informação falsa, o candidato fica sujeito à perda da vaga e a sanções legais por
falsidade ideológica.
4.5.4.  Quando  ainda  persistir  o  empate,  considera-se  o  candidato  de  idade  mais  elevada  como
último critério de desempate.
4.6. O resultado do processo seletivo é divulgado por meio de edital, a partir do dia 9 de outubro de
2020, disponibilizado na internet, no endereço: www.unicentro.br.

5. DOS RECURSOS
5.1.  Em virtude da natureza deste processo seletivo, em caso algum cabe recurso quanto ao seu
procedimento, conteúdo ou julgamento.

6. DAS MATRÍCULAS
6.1. A matrícula dos candidatos classificados pelo Processo Seletivo será realizada conforme edital
publicado  pela  Pró-Reitoria  de  Ensino,  PROEN,  e  disponibilizado  no  endereço  eletrônico
www.unicentro.br.
6.2.  Para  a  realização  da  matrícula,  os candidatos  convocados  devem  enviar  a  seguinte
documentação digitalizada em formato PDF:
a) comprovante de conclusão do ensino médio, ou equivalente, sendo:
- histórico escolar, se o candidato advém do ensino médio não profissionalizante; ou
- diploma assinado, devidamente registrado no órgão competente, se o candidato advém do ensino
médio profissionalizante; ou
- declaração de equivalência de estudos fornecida por órgão credenciado no Brasil, se o candidato
concluiu o ensino médio fora do País.
b) cédula de identidade civil ou militar;
c) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF;
d) 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);
e) laudo médico, para pessoas com deficiência, que ateste o tipo, o grau ou o nível da deficiência.
6.3.  Junto à documentação de matrícula,  o candidato deve enviar documento que comprove ser
beneficiário ou dependente da Reforma Agrária, a ser analisado por comissão competente.
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6.4. Cabe ao candidato providenciar e enviar a documentação dentro do prazo estabelecido em
edital, mesmo nos casos em que já tenha efetuado matrícula em outro curso na UNICENTRO.
6.5. O candidato é responsável por quaisquer ônus ou eventuais transtornos decorrentes do não
envio dos documentos digitalizados no formato estabelecido (PDF), bem como se os documentos
enviados estiverem ilegíveis, rasurados, ou ainda, faltando folhas ou partes.
6.6.  A falta  do  documento  que  comprova  a  conclusão  do  Ensino  Médio  ou  equivalente  e/ou
documentação que comprova ser beneficiário ou dependente da Reforma Agrária, implica a não
efetivação de matrícula, nem mesmo em caráter condicional, não cabendo qualquer recurso.
6.7.  Não  é  efetivada  a  matrícula  do  candidato  que  prestar  declaração  falsa  ou  que  entregar
documentos não aceitos pela comissão referida no item 6.3, deste edital.
6.8. A realização da matrícula é de responsabilidade do candidato.
6.9.  O candidato convocado para matrícula que não entregar ou enviar a documentação dentro do
prazo  previsto  no  edital  da  Pró-Reitoria  de  Ensino,  PROEN,  perde  o  direito  à  vaga,  sendo
substituído  por  candidato  em lista  de  espera  a  ser  convocado  em eventual  chamada  adicional
realizada pela Universidade.
6.10. O candidato que realizar matrícula tem prazo de dez dias, após o retorno das aulas presenciais
na  UNICENTRO,  para  entrega  da  relação  de  documentos  para  matrícula  pessoalmente  à
Coordenação do Curso, sob pena de anulação de seu registro acadêmico.
6.11. Após a realização da primeira chamada, havendo sobra de vagas, haverá convocação de todos
os candidatos em lista de espera, mediante edital de segunda chamada expedido pela Pró-Reitoria
de Ensino, PROEN.
6.12. No eventual edital de segunda chamada, são convocados todos os candidatos aprovados no
respectivo Processo Seletivo e classificados além das vagas ofertadas para o curso.
6.13. Em todas as chamadas, é rigorosamente respeitada a ordem de classificação dos candidatos no
processo seletivo.
6.14.  Não tem direito à matrícula,  em caso algum, o candidato cuja  classificação ultrapassar o
número de vagas ofertadas para o curso e efetivamente preenchidas.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O resultado deste processo seletivo é válido apenas para ingresso no ano letivo para o qual é
realizado.
7.2. Este processo seletivo é classificatório, aproveitando-se os candidatos classificados até o limite
das vagas constantes no item 2, deste edital.
7.3.  Não é permitida a  ocupação de duas  vagas  por  uma mesma pessoa,  simultaneamente,  em
instituições públicas de ensino superior.
7.4.  Constatada a ocupação de duas vagas pelo mesmo aluno, a Universidade comunica ao aluno
que ele tem prazo de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior à comunicação,
para fazer a opção por uma das vagas.
7.5. O aluno que não formalizar a opção por uma das vagas, tem sua matrícula automaticamente
cancelada, sendo:
a) a matrícula mais antiga, no caso de duplicidade em instituições diferentes;
b) a matrícula mais recente, no caso de duplicidade na UNICENTRO.
7.6. Na ocorrência do previsto no item anterior, é decretada a nulidade dos créditos obtidos no curso
cuja matrícula foi cancelada.
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7.7. É excluído, em qualquer fase do processo, o candidato que apresentar declaração falsa e/ou
documentação insuficiente.
7.8. Caso a irregularidade na documentação seja constatada após a realização da matrícula, o aluno
é automaticamente excluído do Curso.
7.9. A UNICENTRO pode, por motivos relevantes, cancelar, adiar ou anular o processo seletivo,
devendo o candidato se submeter à nova seleção fixada pela COORPS.

Guarapuava, 10 de setembro de 2020.

Maria Aparecida Mores Pinto,
Coordenadora Geral de Processos Seletivos.
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