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Edital PROGRAD/COPS nº 010/2022
Primeira Seleção Processo Seletivo para as
VAGAS REMANESCENTES do Vestibular UEL 2022
(Por meio do Aproveitamento do Resultado do ENEM 2021)
A Universidade Estadual de Londrina, por meio da Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD) e da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), em conformidade à
Resolução CEPE nº 141/2013 e Resolução CA nº 084/2019,
R E S O L V E:
1.

Retificar o Edital Prograd/Cops nº 009/2022 para constar a prorrogação do período de
inscrição do Processo Seletivo para o preenchimento das Vagas Remanescentes
do Vestibular UEL 2022, e algumas datas dela decorrentes, conforme dispostas na
foma dos subitens a seguir:
1.1.

Até as 23h59min do dia 19/06/2022: último dia para a realização da inscrição no
Processo Seletivo para as Vagas Remanescentes do Vestibular 2022;

1.2.

Até o dia 20/06/2022: último dia para o pagamento do valor do preço público de
inscrição;

1.3.

Até as 17h do dia 23/06/2022: publicação da relação de inscritos no site
www.cops.uel.br;

1.4.

No dia 27/06/2022, às 17h: publicação do Resultado e da 1ª convocação dos
candidatos às Vagas Remanescentes;

1.5.

No dia 27/06/2022, às 17h: início da pré-matrícula dos classificados e
convocados em 1ª convocação para o preenchimento das Vagas Remanescentes
2022.

2.

Os candidatos que já imprimiram o boleto do preço público de inscrição com vencimento
até o dia 17/06/2022, e que queiram pagá-lo até o dia 19/06/2022, último dia de
pagamento, devido à prorrogação das inscrições, deverão acessar o site no endereço
eletrônico www.cops.uel.br, menu Vagas Remanescentes 2022 e reimprimir a sua guia
de arrecadação bancária para o pagamento.

3.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as
demais datas, horários e normas em vigência, contidas no Edital de abertura
Prograd/Cops nº 009/2022 que regulamentam este Processo Seletivo.
Londrina, 15 de junho de 2022.

Assinado no original
Profa. Dra. Ana Marcia Fernandes Tucci de Carvalho,
Pró-Reitora de Graduação da Prograd.
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Assinado no original
Profa. Dra. Sandra Regina de Oliveira Garcia,
Coordenadora da COPS.

