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EDITAL Nº 096/2022 – 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 PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

E DE SOLICITAÇÃO DE BANCA ESPECIAL E DO PRAZO DE PAGAMENTO DA 

TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR UENP 2023, 

público, próprio e unificado, para ingresso nos cursos de graduação da UENP, com 

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

 

1 Fica prorrogado o período de inscrição e de solicitação de banca especial para até o dia 30 

de novembro de 2022. 

2 Para a realização da inscrição e da solicitação de banca especial, os candidatos deverão 

seguir os procedimentos indicados no Edital nº 054/2022-GR, de abertura do Vestibular 

UENP 2023. 

3 Fica prorrogado o prazo de recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais), para até o dia 01 de dezembro de 2022, sendo que o candidato deverá 

acessar o portal do candidato e imprimir o boleto com a nova data de pagamento. 

4 Fica adiada a publicação do Edital de Homologação das Inscrições para o dia 05 de 

dezembro de 2022. 

5 Fica adiado o período de interposição de recurso contra a não homologação da inscrição 

para 06 de dezembro de 2022 a 07 de dezembro de 2022. 

6 Para a solicitação de recurso contra a não homologação da inscrição, os candidatos deverão 

seguir os procedimentos indicados no Edital nº 054/2022-GR, de abertura do Vestibular 

UENP 2023. 

7 Fica adiada a publicação do edital de resultado das solicitações de banca especial para até o 

dia 08 de dezembro de 2022. 

8 Fica adiado o período de interposição de recurso contra o indeferimento da solicitação de 

banca especial para até 48 horas a partir da publicação do edital de resultado das solicitações 

de banca especial. 

9 Para a solicitação de recurso contra o indeferimento da banca especial, os candidatos 

deverão seguir as indicações do Edital nº 054/2022-GR, de abertura do Vestibular UENP 

2023. 

10 Fica adiada a publicação do edital de resultado da análise dos recursos contra a não 

homologação das inscrições para até o dia 16 de dezembro de 2022. 

11 Fica adiada a publicação do edital de resultado da análise dos recursos contra o 

indeferimento da solicitação de banca especial para até o dia 16 de dezembro de 2022. 

 

Gabinete da Reitoria, em 

Jacarezinho (PR), 11 de novembro de 2022. 

 

 

________________________ 

Prof. Dr. Fábio Antonio Néia Martini 

Reitor da UENP 
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