
CALENDÁRIO DO  CONCURSO VESTIBULAR DE 2014/2015 
 
Os horários constantes neste Manual são referentes ao horário oficial de Brasília. 
 
 

DATA 
 

EVENTO LOCAL 

 
23 de setembro a 20 

de outubro de 
2014 

Inscrição 
exclusivamente através da Internet 

http://vestibular.unespar.edu.br 

23 de setembro a 21 
de outubro de 2014 

Pagamento da taxa de inscrição, valor de R$ 
80,00 (oitenta reais), exclusivamente através 
do boleto bancário impresso pelo candidato 

Agências bancárias, ou qualquer local 
integrado ao sistema de cobrança por 

aviso de compensação bancária 

23 a 30 de setembro 
de 2014 

Solicitação de Isenção de Taxa de inscrição http://vestibular.unespar.edu.br 

A partir de 10 de 
outubro de 2014 

Edital de homologação dos pedidos de 
isenção de taxa de inscrição 

http://vestibular.unespar.edu.br 

21 de outubro de 
2014 

Divulgação das Peças  de Confronto para o 
Teste de Habilidade Específica – THE da 

Licenciatura em Música e dos Textos para o 
THE do Bacharelado em Artes Cênicas – 

Campus de Curitiba II 

http://vestibular.unespar.edu.br 

12, 13 e 14 de 
novembro de 2014 

Teste de Habilidade Específica do Campus 

de Curitiba I 
http://vestibular.unespar.edu.br 

17 de novembro de 
2014 

Divulgação do resultado do Teste de 
Habilidade Específica do Campus de Curitiba 

I 
http://vestibular.unespar.edu.br 

A partir de 18 de 
novembro de 2014 

Divulgação do ensalamento 
dos candidatos 

http://vestibular.unespar.edu.br 

23 e 24 de 
novembro de 2014 

Aplicação das provas 
Abertura dos portões: 12h 

Fechamento dos portões: 13h 
Início das provas: 13h30min 

Término: 18h 
 

Nos Campi da UNESPAR, conforme  
publicação de ensalamento 

 

12 de dezembro de 
2014 

Resultado dos Aprovados para o Teste de 
Habilidade Específica do Campus II 

(Bacharelado em Artes Cênicas, Licenciatura 
em Música, Bacharelado em Música Popular 

e Licenciatura/Bacharelado em Dança) 

http://vestibular.unespar.edu.br 

17, 18 e 19 de 
dezembro de 2014 

Teste de Habilidade Específica do Campus 
de Curitiba II 

http://vestibular.unespar.edu.br 

07 de janeiro de 
2015 

Resultado Geral e divulgação dos aprovados 
em primeira chamada 

http://vestibular.unespar.edu.br 

12 e 13 de janeiro 
de 2015 

 
 

Matrícula dos aprovados em primeira 
chamada 

No Campus da UNESPAR que foi 
aprovado 

15/01/2015 Edital de segunda chamada 
No Campus da UNESPAR que foi 

aprovado 

16/01/2015 
Matrícula dos aprovados em segunda 

chamada 
No Campus da UNESPAR que foi 

aprovado 

20/01/2015 Edital de terceira chamada 
No Campus da UNESPAR que foi 

aprovado 

21/01/2015 
Matrícula dos aprovados em terceira 

chamada 
No Campus da UNESPAR que foi 

aprovado 

23/01/2015 Edital de chamadas extraordinárias 
No Campus da UNESPAR que foi 

aprovado 

24/01/2015 a 
30/01/2015 

Solicitação de vagas extraordinária 
No Campus da UNESPAR que foi 

aprovado 
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