Edital Conjunto PROPG/CEAD 019/2018 - MATRÍCULA
Considerando os candidatos aprovados pelos Editais Conjuntos PROPG/CEAD
011/2018 e 015/2018 no processo seletivo para o curso de pós-graduação lato sensu,
especialização em Saneamento Ambiental, modalidade a distância, a Pró-reitora de
Pesquisa e Pós-graduação da UENP, resolve:
PRORROGAR a solicitação de matrícula para até às 23h59min do dia 25 de março

de 2018.
1. Da solicitação de matrícula online
O candidato aprovado no Edital Conjunto PROPG/CEAD 011/2018 e 015/2018
deverá solicitar sua matrícula, por meio do link https://goo.gl/exnUew até às
23h59min do dia 25 de março de 2018.
A lista preliminar de matriculados será divulgada a partir do dia 26 de março de 2018.
Caso o número de candidatos matriculados ultrapasse a capacidade do polo, a UENP poderá
realizar nova distribuição de candidatos por polo, em consonância com o item 2.2 do edital
conjunto 001/2018 PROPG/CEAD UENP.
2. Da entrega dos documentos para a UENP
2.1. O candidato deverá entregar até o dia 03 de abril de 2018, nos polos UAB onde
realizará o curso, os seguintes documentos:
I – 2 fotografias recentes 3x4;
II- RG;
III – CPF;
IV – cópia do diploma da graduação;
V – cópia do histórico escolar da graduação.
3. Da entrega do termo de compromisso para a SANEPAR (são 2 CÓPIAS)
3.1 O candidato deverá preencher o termo de compromisso SANEPAR, imprimir 2
CÓPIAS, assinar e encaminhar, até o dia 23 de março de 2018 para SANEPAR,
USRH/Desenvolvimento de Pessoal, aos cuidados de Isabel Alves ou Ivone Pasenko (via
malote da SANEPAR).
4. Matrícula Final
4.1 A lista final de matriculados será publicada após a confirmação da entrega de todos os
documentos, tanto para a UENP quanto para a SANEPAR, a partir do dia 04 de abril de
2018.
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Teresinha Esteves da Silveira Reis
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-graduação

Jacarezinho, 19 de março de 2018
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