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EDITAL Nº 56/2014 

 
 

VAGAS REMANESCENTES  
 
 
 

O Chefe da Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no uso de suas atribuições, torna 

pública, a relação de vagas remanescentes do Concurso Vestibular de 

2013 ingresso em 2014  dos Cursos de Graduação a Distância de Licenciatura 

em História, Letras Português/Espanhol, Pedagogia e Matemática e 

Bacharelado em Administração Pública. 

 
 
I – Vagas remanescentes, disponíveis abaixo: 

 
CURSO MUNICÍPIO/ PÓLO DE 

APOIO PRESENCIAL 
VAGAS 

Lic. em História Itambé 20 

Lic. em em Letras Português Espanhol Cruzeiro do Oeste 09 

Itambé 34 

Lic. em Matemática Nova Santa Rosa 34 

 
 
II – As vagas remanescentes  que estão sendo ofertadas neste edital se 

referem à complementação do total de vagas  destinadas para o Concurso 

Vestibular/2013  e que não puderam ser supridas devido ao número mínimo de 

aprovados e ausência de lista de espera nos referidos cursos e pólos. 

 
III – Não havendo tempo hábil para realizarmos novas chamadas  devido ao 

início das aulas no ambiente virtual - AVA, os candidatos que constam em 

lista de espera dos cursos relacionados acima, inde pendentemente da 

cota que se inscreveram, mas que ainda não foram ch amados em 1ª 

chamada e em edital de lista de espera  poderão estar optando pelas vagas 

remanescentes.  
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IV – Os candidatos interessados  em concorrer deverão requerer sua 

inscrição em formulário próprio que se encontra ane xo a este edital e 

também imprimir a certidão de desempenho individual  do vestibular em 

que se classificou na página da CPS – Comissão Perm anente de Seleção  

http://cps.uepg.br/sistemas/uab/ead_2013/carta_desempenho.asp, a classificação 

será realizada em função da pontuação obtida no concurso vestibular 2013 

para ingresso em 2014. 

 
V – O requerimento e a certidão de desempenho deverão ser enviados pelo 
correio via SEDEX, para  
 
   

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 

Bloco da Reitoria – SALA 28 
Av. Carlos Cavalcanti, 4748 

84.030-900 – Ponta Grossa – PR 
 
 

Juntamente com os demais documentos indicados abaix o, 

impreterivelmente de 17 de fevereiro a 25 de fevereiro de 2014  para os 

cursos de Graduação a Distância de Licenciatura em História, Letras 

Português/Espanhol e Matemática. 

 
a) duas vias, uma das quais, original e a outra em fotocópia, do histórico 

escolar completo da conclusão do ensino médio ou equivalente, com data de 

até o dia do registro acadêmico em primeira chamada, preferencialmente 

visada pelo órgão competente (Inspetoria, Núcleo ou Delegacia de Ensino, etc.) 

ou duas fotocópias do diploma de nível superior; 

b) duas vias da certidão de nascimento ou de casamento, em fotocópia; 

c) documentação de identificação oficial com foto, em fotocópia (em face 

diferente); 

d) título de eleitor, em fotocópia, se maior de 18 anos; 

e) prova de estar em dia com o serviço militar, em fotocópia, para os 

convocados do sexo masculino; 
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f) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da 

Secretaria da Receita Federal; 

g) uma fotografia 3x4, recente; 

 

VI - Os candidatos que optaram erroneamente pela vagas destinadas a 

professores da rede pública de ensino  e tiveram suas matrículas 

INDEFERIDAS, poderão concorrer em novo edital caso as vagas da lista de 

espera e vagas remanescente não forem supridas pelos candidatos do item 

III.  

 

 
Divulgue-se, registre-se e arquive-se. 

Ponta Grossa, 13 de fevereiro de 2014. 
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ANEXO 

     UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
 

Ilustríssima(a) Senhor (a) 
 
PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO 
 
 
________________________________________________, abaixo-assinado (a)  

(nome completo e em letra de forma)  

dos Cursos de Graduação à Distância – UAB, Concurso Vestibular/EaD 2013 

no curso ____________________________, no pólo de _________________, 

vem pleo presente, mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para 

REQUERER INSCRIÇÃO EM VAGAS REMANESCENTES tendo como: 

1.ª Opção: Pólo ___________________________ 

2.ª Opção: Pólo ___________________________ 

 

Termos em que,  

P. e E. Deferimento 

 

Ponta Grossa _____de _________________ de 201____ 

 

 

 

_______________________________________________  

(assinatura) 

 

 Este requerimento deverá ser enviado como os demais documentos solicitados no Edital n.º 56/14, 

à Pró-Reitoria de Graduação no endereço: 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD 
Bloco da Reitoria – SALA 28 
Av. Carlos Cavalcanti, 4748 
84.030-900 – Ponta Grossa – PR 
 


