
 
 

PROGRAMA PRÉ-VESTIBULAR: ÁREA DE EXATAS E BIOLÓGICAS 

CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR – UNIOESTE – FOZ DO IGUAÇU – ANO 2016 

 

 

EDITAL 005/2016 – COORDENAÇÃO PRÉ-VESTIBULAR 

 

 

 

INDICA CRITÉRIOS E O PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA 

AS VAGAS DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR DA 

UNIOESTE (CAMPUS FOZ DO IGUAÇU). 

 

 

 

  A Coordenação do Projeto Pré-Vestibular da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná - UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu, no uso de suas atribuições, torna público o 

período e critérios de inscrição para o cursinho pré-vestibular da UNIOESTE – Foz do 

Iguaçu, conforme detalhamento abaixo. 

 

1. Descrição das atividades: 

Curso preparatório, gratuito, para o vestibular da UNIOESTE e o ENEM, oferecido aos 

sábados das 08:00 as 13:20 horas na UNIOESTE, campus de Foz do Iguaçu. 

Plantões de reforço serão ministrados aos sábados a tarde das 14h as 15h30min. 

 

2. Critérios para inscrição: 

Ter frequentado ou ainda frequentar todo o ensino médio em escola pública. 

 

3. Critério par seleção: 

 Prova objetiva das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática que será realizada 

nas dependências da UNIOESTE no dia 23/07/2016, das 09:00 as 12:00 horas. 

 

4. Das Vagas: 

 Serão ofertadas 120 vagas, sendo 110 para alunos que estão concluindo o 3º do 

ensino médio e até 10 vagas para estudantes que já concluíram o ensino médio. 

 

 



 
 

5. Período de inscrição: 

A inscrição é gratuita e deve ser realizada com o preenchimento de Formulário on-

line, disponível na página da UNIOESTE/Campus de Foz do Iguaçu (www.foz.unioeste.br). 

A inscrição poderá ser realizada entre os dias: 01/07/2016 a 12/07/2016. 

 

6. Homologação das Inscrições:  

O Edital de Homologação das inscrições para as vagas do pré-vestibular e local 

das provas será disponibilizado a partir do dia 14/07/2016. 

 

7. Publicação dos Resultados: 

O Edital de resultado deste processo seletivo estará disponível no site e/ou nos 

murais da Unioeste, Campus de Foz do Iguaçu, a partir do dia 26/07/2016. 

 

8. Matrículas: 

 Os selecionados deverão realizar a matrícula entre os dias 27/07/2016 a 

01/08/2016, nas dependências da UNIOESTE. 

 

Foz do Iguaçu, 23 de junho de 2016. 

 

 

 

Kelly Roberta Mazzutti Lübeck 
Coordenadora do Projeto 

  

 


