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EDITAL N
o
 021/2014 – PROGRAD 

 

4ª CH A M A D A DO PROCESSO SELETIVO SERIADO – triênio 2011/2013  
 

O Chefe da Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no uso de suas atribuições, 

torna público o resultado do Processo Seletivo Seriado, em QUARTA CHAMADA, até o limite de vagas resultantes do estabelecido 

no item X da Resolução UNIV no 014/96, acompanhado das respectivas listas de espera. 
 

1o – Anexas ao presente Edital estão as relações nominais da quarta chamada para os cursos em oferta no campus da UEPG, em Ponta 

Grossa, (por curso, turno, local de oferta e em ordem alfabética), cursos e nomes dos candidatos aprovados em 4ª chamada, em 

negrito, acompanhadas pelas respectivas listas de espera (por curso, turno, local de oferta e por ordem de classificação). 
 

2o – Para fazer o registro acadêmico e a matrícula, O CANDIDATO CONSTANTE NA RELAÇÃO DE CONVOCADOS 

PARA A QUARTA CHAMADA deverá se apresentar, no dia 07 de março de 2014, para os cursos ofertados em Ponta 

Grossa, no Bloco “E” da UEPG no Campus de Uvaranas, no Auditório de Engenharia Civil, sito a Avenida Carlos Cavalcanti 

nº 4748, em Uvaranas, às 14h, munido dos documentos indicados no Boletim Informativo nº 05/2013-Prograd e artigo 23 da 

Resolução Univ. nº 14 de 09 de julho de 1996. O candidato constante na relação em lista de espera da 

quarta chamada, deverá obrigatoriamente se apresentar às 16h do dia 07 de março de 

2014, no mesmo local para fazer o registro acadêmico e matrícula, se houver 

disponibilidade de vaga.  
          Observação: no horário para a matrícula da lista de espera a porta do Auditório de Engenharia Civil será fechada 

rigorosamente às 16h não sendo permitido a entrada de candidatos após.   

 

CURSO - TURNO 
LOCAL DE 

OFERTA 

LOCAL DE MATRÍCULA 

HORÁRIO 

Engenharia Civil - Integral Ponta Grossa AUDITÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL 

BLOCO E 

CAMPUS DE UVARANAS   
Jornalismo - integral Ponta Grossa 

Odontologia - integral Ponta Grossa 

    

    
 

3o  -  Somente poderá permanecer na sala na qual, será realizado o registro acadêmico e matrícula, o candidato à vaga constante na 

relação de quarta chamada ou seu procurador habilitado.  
 

4o – O não-comparecimento de candidato constante na relação em quarta chamada, no dia, local e horário estabelecidos para o 

registro acadêmico e matrícula, implicará na perda do direito à vaga. 
 

5o – Em caso de surgimento de vagas para a lista de espera e o não comparecimento de candidato para a mesma, implicará na 

perda do direito a vaga.  

 

6o – Munido dos documentos indicados no boletim informativo nº 05/2013-Prograd e artigo 23 da Resolução Univ. nº 14 de 

09/07/96, os candidatos constantes na lista de espera da quarta chamada deverão comparecer para fazer registro 

acadêmico e matrícula, que se efetivará, unicamente, em substituição a candidatos convocados em quarta chamada que não 

tenham comparecido para fazer o registro acadêmico e matrícula, respeitada rigorosamente a ordem de classificação. 
 

7º -   A ausência de candidato constante na lista de espera, no dia, local e horário estabelecidos, quando, pela ordem de  

classificação, for chamado para efetivar o registro acadêmico e a matrícula e/ou não apresentar, no ato da matrícula, o 

documento comprobatório de conclusão do ensino médio ou equivalente, de acordo com as normas regimentais da 

Instituição, das quais o candidato tomou ciência e concordou no ato de sua inscrição para o processo seletivo utilizado pela 

UEPG, implicará na perda do direito à vaga.  
 

8º - A UEPG entende e declara que toda divulgação pela imprensa, telefone, internet e outros veículos de informação, são 

somente como auxiliar para os interessados, não reconhecendo nessa divulgação qualquer caráter oficial, nem na ausência de 

divulgação qualquer omissão ou irregularidade de sua parte. Considera oficial e válida, para todos os efeitos, somente os 

editais e as relações de convocados para registro acadêmico e matrícula afixados na Pró-Reitoria de Graduação, no Bloco da 

Reitoria, no Campus em Uvaranas, sito a Avenida Carlos Cavalcanti, nº 4.748.     

 

9º -   A UEPG não se compromete a avisar pessoalmente os candidatos convocados para registro acadêmico e matrícula, em 

qualquer uma de suas chamadas, sendo de responsabilidade do candidato ou de seu representante, o acompanhamento da 

abertura de editais de convocação.  

 

10 -  Outras informações de interesse poderão ser obtidas através do Disque-Vestibular pelos telefones: (0**42) 32203241; 

32203242 ou 3220-3243 ou, ainda pelo e-mail da Pró-Reitoria de Graduação (prograd@uepg.br); 

 

11 - Relação de candidatos convocados, por curso, turno e local de oferta, da quarta chamada, por ordem alfabética e as 

respectivas listas de espera, por curso, turno, local de oferta, por ordem de classificação:  
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             Registre-se, divulgue-se e arquive-se. 
 

                                                                                         Ponta Grossa, 26 de fevereiro de 2014. 

 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM 4 ª CHAMADA POR CURSO, TURNO, LOCAL 
DE OFERTA, COTA E POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SERIADO 2013 
 
BACHARELADO EM JORNALISMO - INTEGRAL - PONTA GROSSA - SISTEMA UNIVERSAL 
BRUNO ROBERTO MACEDO RIBEIRO 
 
ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL - PONTA GROSSA - SISTEMA UNIVERSAL 
ROBSON YORI JURASZEK 
 
ODONTOLOGIA - INTEGRAL - PONTA GROSSA - SISTEMA UNIVERSAL 
WILLIAN FERREIRA RODRIGUES 
 
 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM LISTA DE ESPERA 4 ª CHAMADA POR CURSO, TURNO, LOCAL 
DE OFERTA, COTA E POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SERIADO 2013 
 
BACHARELADO EM JORNALISMO - INTEGRAL - PONTA GROSSA - SISTEMA UNIVERSAL 
MARINA RODRIGUES SEMENSATI 
LEIRIAN SONIELLY DE LIMA MORAIS 
ANA FLAVIA GERHARDS 
VERONICA SYBILLA BORGES DE CARVALHO DIAS 
DOUGLAS ARNAUD KAHL SANTOS 
DANILO KOJI EIHARA 
MARIA FERNANDA IENSEN 
 
ENGENHARIA CIVIL - INTEGRAL - PONTA GROSSA - SISTEMA UNIVERSAL 
ROMULO SOARES RODRIGUES 
NIKOLAUS FARBER 
MATHEUS BOENO DE MELO 
ISABELA BANISKI BULYK 
MIGUEL ANGELO CZELUSNIAK 
JOAO VICTOR ZAMPERLINI DOS SANTOS 
RAIANA DE OLIVEIRA SALES 
VICTORIA BERGER RIBAS 
DIEGO FELIPE BOBATO CAETANO 
DANIEL PEREIRA SCHWAB 
 
ODONTOLOGIA - INTEGRAL - PONTA GROSSA - SISTEMA UNIVERSAL 
ELOIZA DALAZOANA 
ANNY CAROLINE SCHADE 
NATANA MARIA METINOSKI BUENO 
ANDRE LUIZ PEREIRA NEVES 
VITORIA PIOVEZAN CAVALARO 
LETICIA CAROLINE CONDOLO 
GIOVANA ORTOLAN 
LETICIA STASZCZAK 
JULIANA ALESSI 
THALITA MOURA ALMEIDA 


