SELEÇÃO PARA AS VAGAS REMANESCENTES
COM APROVEITAMENTO DO RESULTADO DO ENEM 2017

EDITAL PROGRAD/COPS N° 025/2018
1ª CONVOCAÇÃO
A Universidade Estadual de Londrina, por meio da Pró‐Reitoria de Graduação
(PROGRAD) e da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), publica em anexo a relação dos
candidatos convocados na Seleção para as Vagas Remanescentes ‐ Aproveitamento do Resultado
do ENEM 2017, conforme Edital PROGRAD/COPS nº 020/2018.
1.

Os

candidatos

convocados

deverão

efetivar

suas

pré‐matrículas

no

site

www.uel.br/portaldoestudante, a partir das 8h do dia 18/04 até as 23h do dia 19/04/2018.
2.

Os candidatos deverão efetuar a Matrícula definitiva com a apresentação da
Documentação exigida, em uma das formas descritas no subitem 2.2.

2.1. Documentação exigida:
a) Requerimento da Pré‐Matrícula, devidamente assinado;
b) Lista de documentos, devidamente assinada;
c) 02 (duas) cópias legíveis da Certidão de Nascimento ou Casamento (sem tarja, sem
dobras);
d) 02 (duas) cópias legíveis da Cédula de Identidade Civil (RG) ou da Carteira de Identidade
de Estrangeiro, frente e verso, numa única peça (como o original);
e) 01 (uma) cópia legível do CPF próprio;
f) 01(uma) cópia legível do comprovante do voto da última eleição, para maiores de 18
anos;
g) 01(uma) cópia legível do documento militar, frente e verso (como o original), numa única
peça, para maiores de 18 anos (sexo masculino);
h) 02 (duas) cópias legíveis, autenticadas em cartório, do Histórico Escolar com o Certificado
de Conclusão de Ensino Médio completo;
i) 02 (duas) cópias legíveis, autenticadas em cartório, dos documentos inerentes à
Revalidação de Estudos realizados no Exterior: Histórico Escolar do Exterior, Tradução
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Juramentada e Certificado de Revalidação (somente aos candidatos que cursaram no
exterior);
j) se o requerimento para a Pré‐Matrícula e a Lista de Documentos forem assinados por um
procurador, deverá ser encaminhado o original da procuração, com firma reconhecida;
k) 01 (uma) foto 3x4, recente, para a identificação estudantil.
2.2. Formas de apresentação da documentação:
2.2.1. Para efetivar a Matrícula Definitiva, Via SEDEX, os candidatos deverão postar a
documentação exigida, no período de 18/04 a 19/04/2018, para o endereço:
UEL ‐ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
PROGRAD‐ PRÓ‐REITORIA DE GRADUAÇÃO
RODOVIA CELSO GARCIA CID (PR – 445), KM 380
CAIXA POSTAL 10011 – LONDRINA‐PR ‐ CEP: 86057‐970
ou
2.2.2. Para efetivar a Matrícula Definitiva, fazendo a entrega pessoal da documentação, os
candidatos deverão dirigir‐se ao setor de atendimento da PROGRAD ‐ Pró‐Reitoria de
Graduação (Prédio próximo à Reitoria da Universidade Estadual de Londrina), em um
dos seguintes dias e horários:
Dias 18, 19 ou 20/04/2018 ‐ das 8h às 11h30min ou das 14h às 17h.
2.3. Os documentos, após apresentados, serão objeto de verificação de regularidade como
condição para a efetivação da Matrícula Definitiva dos convocados.
3.

Perderá o direito à vaga, o candidato que: não efetivar sua pré‐matrícula no período
estabelecido; não apresentar a documentação exigida para a matrícula definitiva, no período
estabelecido; estiver matriculado em outra instituição pública de ensino superior; for
beneficiário do Programa Universidade para Todos (PROUNI).
Londrina, 17 de abril de 2018.

Assinado no original
Profa. Dra. Sueli Édi Rufini,

Assinado no original
Profa. Dra. Cristiane de Conti Medina,

Pró-Reitora de Graduação.

Coordenadora da COPS.
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