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EDITAL Nº 006/2023-GR 

 

O Reitor da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Prof. Dr. Fábio Antonio 

Néia Martini, no uso de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo, resolve tornar 

público o edital de RESULTADO DO VESTIBULAR UENP 2023, público, próprio e unificado, 

disciplinado pelo Edital nº 054/2022-GR/UENP, de 02/09/2023, e demais publicações, com 

classificação dos candidatos à matrícula para o ano letivo de 2023, conforme segue: 

 

1 RESULTADO 

1.1 O Resultado do Vestibular UENP 2023 está disponível no Anexo I deste edital, organizado 

pelas seguintes listas de classificação: 

I – CLASSIFICADOS (categorias: universal, cota PcD, cota social e cota sociorracial): 

candidatos classificados no limite de vagas disponíveis para primeira opção de curso, convocados 

neste edital para matrícula em primeira chamada; 

II – LISTA DE ESPERA (categorias: universal, cota PcD, cota social e cota sociorracial): 

candidatos classificados em lista de espera para a primeira opção de curso, com matrícula 

condicionada à vaga remanescente, ou seja, vaga não ocupada em chamadas anteriores, mediante 

convocação em segunda e demais chamadas; 

III – LISTA DE ESPERA – SEGUNDA OPÇÃO DE CURSO: lista de espera para ocupação de 

vaga remanescente, ou seja, vaga não ocupada em chamadas anteriores, convocada somente após 

encerradas as listas de classificados e de lista de espera. 

 

2 MATRÍCULA 

2.1 Os candidatos classificados no limite de vagas em primeira opção de curso, relacionados no 

Anexo I deste edital, estão convocados para matrícula em Primeira Chamada. 

2.2 Todos os candidatos convocados em Primeira Chamada, independentemente da categoria, 

deverão realizar as etapas obrigatórias de Pré-matrícula Online e Confirmação de matrícula – 

envio de documentação, nos prazos e condições apresentados no Anexo II deste edital. 

2.3 O candidato convocado em primeira chamada para ocupação de vaga na categoria PcD, além 

das etapas obrigatórias de pré-matrícula online e confirmação de matrícula, deverá cumprir com a 

etapa destinada à Comissão de Homologação PcD. 

2.4 O candidato convocado em primeira chamada para ocupação de vaga na categoria 

Sociorracial, além das etapas obrigatórias de pré-matrícula online e confirmação de matrícula, 

deverá cumprir com a etapa destinada à Comissão de Heteroidentificação. 

2.5 Os editais de segunda e demais chamadas serão publicados pela Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD), a partir do dia 27 de fevereiro de 2023. 

2.6 Os cronogramas referentes às chamadas adicionais serão divulgados nos editais de convocação. 

2.7 Casos omissos referentes à matrícula serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.  

 

 

Gabinete do Reitor, em 

Jacarezinho (PR), 10 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

________________________ 

Prof. Dr. Fábio Antonio Néia Martini 

Reitor da UENP 
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