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EDITAL Nº 010/2021 – GR
A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Profa. Fátima Aparecida da
Cruz Padoan, no uso de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo, resolve tornar público o
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E DE ADIAMENTO DA
REALIZAÇÃO DAS PROVAS do Processo Seletivo de Vestibular, público, próprio e unificado, para
ingresso nos cursos de graduação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), conforme segue:
1 PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E DE PAGAMENTO
1.1 Fica prorrogado o período de inscrição até o dia 06 de maio de 2021, sendo que, para a realização da
inscrição, os candidatos deverão seguir os procedimentos indicados no Edital nº 048/2020-GR, de abertura
do Vestibular UENP 2021.
1.2 Fica prorrogado o prazo para o recolhimento da taxa de inscrição, que deverá ser feito na rede
bancária, em casas lotéricas ou qualquer outro tipo de agente arrecadador, impreterivelmente, até o dia 07
de maio de 2021, sendo que não serão homologadas as inscrições com pagamentos realizados após essa
data.
1.3 Fica adiada a divulgação do edital de homologação das inscrições para o dia 12 de maio de 2021,
sendo que o candidato cuja inscrição não tenha sido homologada poderá interpor recurso, seguindo as
orientações do Edital nº 048/2020-GR, de abertura do Vestibular UENP 2021, no período de 13 de maio
de 2021 a 14 de maio de 2021.
1.4 Fica adiada a divulgação do edital de resultado da análise do recurso contra a não homologação das
inscrições para o dia 20 de maio de 2021.
1.5 Fica prorrogado o período de solicitação de banca especial até o dia 06 de maio de 2021, sendo que
para essa solicitação, os candidatos deverão seguir os procedimentos indicados no Edital nº 048/2020-GR,
de abertura do Vestibular UENP 2021.
1.6 Fica adiada a divulgação do edital de resultado das solicitações de banca especial para o dia 12 de
maio de 2021, sendo que o candidato poderá interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de
banca especial, seguindo as orientações do Edital nº 048/2020-GR, de abertura do Vestibular UENP 2021,
no período de 13 de maio de 2021 a 14 de maio de 2021.
1.7 Fica adiada a divulgação do edital de decisão do recurso contra o indeferimento da solicitação de
banca especial para o dia 20 de maio de 2021.
2 ADIAMENTO DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
2.1 Fica adiada a realização das provas do Vestibular UENP 2021 para o dia 20 de junho de 2021, com
início às 13h30 (treze horas e trinta minutos), horário de Brasília (DF), nos endereços constantes do
Termo de Homologação.
2.2 Fica adiada a publicação do Gabarito Provisório das questões da prova objetiva para o dia 21 de
junho de 2021, sendo que os candidatos que realizarem a prova do Vestibular UENP 2021 poderão
solicitar recurso quanto à formulação das questões, seguindo os procedimentos e horários indicados no
Edital nº 048/2020-GR, de abertura do Vestibular UENP 2021, nos dias 22 de junho de 2021 e 23 de
junho de 2021.
2.3 Fica adiada a divulgação do Gabarito Definitivo das questões da prova objetiva para o dia 02 de
julho de 2021.

3 RESULTADO
3.1 Fica adiada a divulgação do Edital de Resultado do Vestibular UENP 2021, que contará com a
classificação dos candidatos e as condições para matrícula em primeira e demais chamadas, para até o dia
23 de julho de 2021.
Criada pela Lei Estadual nº 15.300/2006 – Inscrita no CNPJ sob nº 08.885.100/0001-54
Av. Getúlio Vargas, 850 – Jacarezinho/PR – CEP 86400-000 - (43) 3525 3200 - www.uenp.edu.br

Reitoria

3.2 Fica suspenso, sem nova data, o cronograma de matrícula inicial, referente à primeira chamada,
indicado no item 4 do Anexo V (Normas para Matrícula) do Edital nº 048/2020-GR, de abertura do
Vestibular UENP 2021.
3.2.1 O novo cronograma será divulgado oportunamente pela Pró-Reitoria de Graduação.
4 CONTEXTO DE PANDEMIA
4.1 Considerando o cenário epidemiológico da Covid-19, a aplicação das provas será realizada
observando-se os protocolos internos de biossegurança da UENP vigentes na época de realização da
prova, sendo divulgados em edital específico formulado em consonância com as recomendações feitas
pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde.
4.2 A qualquer tempo, a UENP poderá publicar, por meio de edital específico, novas orientações e
procedimentos relacionados à realização da prova, em decorrência das medidas de prevenção e
enfrentamento da pandemia (coronavírus, SARS-Cov-2).
4.3 A data de realização das provas poderá sofrer alteração devido ao contexto de pandemia.
4.4 O candidato que desobedecer às determinações estabelecidas quanto aos protocolos de biossegurança
acerca do contexto de pandemia será eliminado do Processo Seletivo.
5 SÍTENSE DO NOVO CRONOGRAMA DO VESTIBULAR UENP 2021
Atividade
Período de inscrições
Período de solicitação de banca especial
Limite para pagamento da taxa de inscrição
Publicação do edital de homologação das inscrições
Publicação do edital de resultado da solicitação de banca especial
Período de recurso contra a não homologação das inscrições
Período de recurso contra o indeferimento da solicitação de banca
especial
Publicação do edital de resultado da análise dos recursos contra a
não homologação das inscrições
Publicação do edital de resultado da análise dos recursos contra o
indeferimento das solicitações de banca especial
Aplicação das provas
Publicação do Gabarito Provisório
Período de recurso contra o Gabarito Provisório
Publicação do Gabarito Definitivo
Edital de Resultado

Data
Até 06/05/2021
Até 06/05/2021
07/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
13/05/2021 a 14/05/2021
13/05/2021 a 14/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
20/06/2021
21/06/2021
22/06/2021 e 23/06/2021
02/07/2021
Até 23/07/2021

Gabinete da Reitora em
Jacarezinho (PR), 11 de março de 2021.
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