
Edital n.º 001/2017- CEPIGRAD/NC/PROGRAD/UFPR da Chamada Geral do
XVI Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná

Considerando o Edital n.º 050/2016 – PROGRAD – Publicação do resultado do XVI Vestibular dos
Povos  Indígenas  no  Paraná,  divulgado  em  08  de  dezembro  de  2016  no  endereço
http://www5.unioeste.br/portal/arquivos/prograd/editais/vi/050-2016.pdf, a  Resolução  37/04-
COUN,  a  Resolução  n.º  37/97-CEPE  e  demais  resoluções/legislações  complementares,  a
Coordenação de Estudos e Pesquisas Inovadoras na Graduação DIVULGA o nome dos CANDIDATOS
CLASSIFICADOS na Chamada Geral e CONVOCA para registro acadêmico:

        Candidato                           
Classificação

TARUÃ RICARDO GARCIA COTUI                                    1º

FRANCIANE GUIMARÃES LOPES 2º

GEOVAN JOSE DOS SANTOS 3º

CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA 4º

ODIONE BRASÃO PENHA 5º

TARIK MOTANH CORREIA DA SILVA GONÇALVES 6º

ROBSON CHAVES DELGADO 7º

CAMILA DOS SANTOS DA SILVA 8º

RODRIGO KAVAG DE SOUZA 9º

ANGELA CRISTINA SALES 10º

Candidato Classificado na Chamada Geral

A recepção e o acolhimento dos candidatos que foram classificados para ingresso no 1º
semestre/2017 nos Cursos da UFPR serão realizados nos dias 13 e 14 de fevereiro de
2017, conforme  programação  abaixo,  na  Coordenação  de  Estudos  e  Pesquisas  Inovadoras  na
Graduação, sediada na Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional, na Praça Santos Andrade,
nº 50, Centro (Prédio Histórico da UFPR). O Registro Acadêmico será realizado somente no dia
14 de fevereiro de 2017, às 15h30, no mesmo local, mediante a análise e aprovação dos
documentos do candidato. A não efetivação do Registro Acadêmico pelo candidato implicará perda
do direito à vaga. 
Havendo maior procura do que o número de vagas ofertadas em determinado curso, terá prioridade
o candidato mais bem classificado e que estiver presente no horário do início do Registro.

Documentos para o Registro Acadêmico da Chamada Geral do XVI Vestibular dos Povos
Indígenas no Paraná

Por ocasião do registro acadêmico, o candidato classificado deverá entregar à  Coordenação de
Estudos e Pesquisas Inovadoras na Graduação, da Pró-Reitoria de Graduação e Educação
Profissional, os seguintes documentos:

a) 01  fotocópia  do  documento  de  identidade  (RG)  autenticada  em  cartório  ou  documento
original acompanhado de fotocópia simples; 

b) 01  fotocópia  da  certidão  de  nascimento  ou  de  casamento  autenticada  em  cartório  ou
documento original acompanhado de fotocópia simples;

c) 01 fotocópia autenticada em cartório do histórico escolar de ensino médio ou equivalente ou
documento  original  acompanhado de  fotocópia  simples  e  do  certificado de conclusão  de
ensino médio ou equivalente ou documento original acompanhado de fotocópia simples;

d) 01 fotocópia do CPF autenticada em cartório ou Comprovante impresso de situação cadastral
no CPF (obtido no site www.receita.fazenda.gov.br) ou documento original acompanhado de
fotocópia simples.

e) Se o candidato estiver impossibilitado de comparecer, seu representante deverá entregar
procuração pública ou instrumento particular, desde que com firma reconhecida em cartório.



PROGRAMAÇÃO

Data e horário da recepção, acolhimento e Registro Acadêmico

Dia 13/02/2017 (segunda-feira) Dia 14/02/2017 (terça-feira)

9 horas 9 horas

- Recepção - Apresentação das atividades do Núcleo 
Universitário de Educação Indígena - NUEI

- Orientação para escolha do curso
- Orientação sobre Programas e Projetos 
Acadêmicos

15H30 - Orientação sobre o Programa de Assistên-
cia Socioeconômica

- Procedimentos Acadêmicos  

- Registro Acadêmico  

Data e horário do Registro Acadêmico – Chamada Geral do XVI Vestibular dos Povos 
Indígenas no Paraná

Data Horário

13/02/2017   (segunda - feira) 15h30

Curitiba, 30 de janeiro de 2017.

Profª Dra. Laura Ceretta Moreira

Coordenadora da CEPIGRAD - Coordenação de Estudos e Pesquisas Inovadoras na Graduação


