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REITORIA
COORDENADORIA DE PROCESSOS SELETIVOS
Edital Cops nº 001/2020

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR
2 0 2 0
CLASSIFICADOS - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
A Universidade Estadual de Londrina, por meio da Coordenadoria de
Processos Seletivos (Cops), publica, anexa, a relação dos candidatos classificados em
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO no Processo Seletivo Vestibular – 2020.
Os candidatos convocados deverão efetivar suas pré-matrículas no site
www.uel.br/portaldoestudante, no período de 13 a 16/01/2020, conforme calendário
divulgado no Manual do Candidato de 2020.
Para efetivar a matrícula definitiva, os candidatos deverão encaminhar à
Prograd, via SEDEX, a documentação exigida para o endereço abaixo relacionado, no
período de 13 a 17/01/2020:
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

Após o envio da documentação, o candidato deverá cadastrar, no link da
pré-matrícula, o código de rastreamento do SEDEX enviado, até o 1º dia útil da data da
postagem.
A matrícula por procuração só será aceita com firma reconhecida.
Perderá o direito à vaga, o candidato que não efetivar sua pré-matrícula
no período estabelecido, não encaminhar a documentação exigida no manual do candidato,
não confirmar matrícula no portal do estudante até o 5º dia corrido do início do período
letivo de aulas de 2020 e não atender aos demais itens, conforme regulamenta o Art. 87 da
Resolução CEPE nº 021/2019.
Os candidatos classificados e que não constarem da lista da Primeira
Convocação deverão declarar interesse por eventuais vagas, uma única vez, por meio da
Lista de Espera a ser divulgada no site www.cops.uel.br, no período de 13 a 17/01/2020,
conforme regulamenta o Art. 79 da Resolução CEPE nº 021/2019.
Londrina, 13 de janeiro de 2020.

Assinado no original
Profa. Dra. Sandra Regina de Oliveira Garcia,
Coordenadora da Cops.
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