
EDITAL Nº 006/2013-CEPE  
 
 
 

CONVOCA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO PARA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA EM 12 DE JULHO DE 2013.  

 
 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE), 

 
 

CONVOCA: 
 
 
Os membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 12 de 
julho de 2013 (sexta-feira), às 14 horas, na sala de reuniões 
dos Conselhos Superiores, para tratar de assunto conforme 
abaixo descrito, que foram inclusos em pauta, na reunião 
ordinária realizada na data de 4 de julho de 2013, e retirados 
de pauta, os quais eram os itens: 

 
2.16 Processo: CR nº 39910/2013, de 1º de julho de 2013. 

Interessado: Prograd. 
Matéria: Adesão da Unioeste ao Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu) e a distribuição de percentual de reserva 
de vagas (cotas) nos cursos de graduação da 
Unioeste, para o Sisu e para o Processo Seletivo 
próprio, para o ano de 2014. 

 
2.17 Processo: CR nº 39911/2013, de 1º de julho de 2013. 

Interessado: Prograd. 
Matéria: Regulamento do Processo Seletivo Público, aberto a 

candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 
equivalente, para ingresso nos cursos de 
graduação da Unioeste. 

 
 
Observação:  
1. Estes dois itens foram discutidos na reunião de 4/7/13, e 

foram retirados de pauta para rediscussão das minutas na reunião 
extraordinária da Câmara de Ensino, que se realizará na mesma data do Cepe, 
em 12/7/13, às 9 horas, por convocação da Prograd, e aberta para a 
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participação de todos os Conselheiros do Cepe; 
 

2. Os Conselheiros do Cepe devem encaminhar, à Prograd, 
durante esta semana (de 8 a 11 de julho), as sugestões e propostas para 
serem inseridas às novas minutas que serão analisadas pela Câmara de Ensino 
e pela plenária do Cepe; 

 
3. O material discutido naquela reunião (4/7/13) está sendo 

reenviado aos Senhores, em anexo a este Edital.   
 
 
 
Cascavel, 8 de julho de 2013. 
 
 
 
 
Paulo Sérgio Wolff 

Reitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


