EDITAL Nº 068/2019-PROGRAD

COMPLEMENTA O
EDITAL
Nº
065/2019-PROGRAD
RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA
ANÁLISE DOCUMENTAL DOS REQUERIMENTOS DE
MATRÍCULAS DOS CONVOCADOS EM 1ª CHAMADA PELO
PROCESSO SELETIVO PROVOU – NA MODALIDADE DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no uso de
suas atribuições, considerando:
- O Regulamento do Programa de Ocupação de Vagas Ociosas nos Cursos de
Graduação da Unioeste – PROVOU);
- O regulamento para concessão de matrícula nos cursos de graduação da Unioeste);
- a transparência na forma de ocupação dessas vagas;
- o equivoco de lançamento dos recursos.
TORNA PÚBLICO:
O complemento do Edital nº 064/2019-PROGRAD do resultado dos recursos da Análise
Documental dos requerimentos de matrículas dos convocados em 1ª chamada do processo
seletivo PROVOU 2019 - Educação a Distância, conforme segue:
Candidato (a): Elizangela Silva da Conceição de Oliveira – Curso Letras – Libras Bacharelado
– Polo de Umuarama/PR
Recurso: Solicita reconsideração pois no momento da inscrição registrou que era de
instituição de origem sendo pública, por interpretar que era para qual estaria sendo a inscrição
e não de onde realizou os estudos da graduação e que somente no resultado da homologação
que se se tratava de onde estudou e não de onde estudaria...
Resposta da Coordenação Acadêmica: A Coordenação Acadêmica identifica que a não
homologação está de acordo com o Edital nº 020/2019-PROGRAD de 27/02/2019, art. 4º em
que o candidato ao preencher os campos obrigatórios, informou ser oriundo de Instituição de
Origem sendo pública e de acordo com o Art. 7º- Se observado a qualquer tempo, ....
participou de forma irregular no POVOU, sua inscrição será cancelada. § 1º Se sua
classificação já tiver ocorrido, essa será anulada; § 2º Se sua matrícula já tiver ocorrido, essa
será cancelada. Decisão: mantem o resultado da análise documental como NÃO
HOMOLOGADA.
Publique-se. Cumpra-se.
Cascavel, 27 de maio de 2019.
ELENITA CONEGERO PASTOR MANCHOPE
Pró-Reitora de Graduação

