
 
EDITAL Nº 033/2018-PROGRAD 

 
 

ALTERA AS DATAS DEFINIDAS NO 
EDITAL Nº 028/2018-PROGRAD, A PARTIR 
DA ANÁLISE DOCUMENTAL, PARA O 
CURSO DE MEDICINA DO CÂMPUS DE 
FRANCISCO BELTRÃO. 

 
 

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no 
uso de suas atribuições, considerando: 
 

- o Edital nº 028/2018-PROGRAD, 14 de março de 2018, que trata da abertura 
das inscrições para a segunda etapa do Programa de Ocupação das Vagas 
Ociosas da Unioeste – PROVOU;  

- o volume de inscritos para as vagas do Curso de Medicina do Câmpus de 
Francisco Beltrão; 

- a impossibilidade de análise de todos os currículos no prazo definido pelo 
Edital nº 028/2018, 

 
 

TORNA PÚBLICO, 
 

A alteração das datas definidas no Edital nº 028/2018-PROGRAD, de 14 de 
março de 2018, a partir do item “4. DA ANÁLISE DOCUMENTAL”, especificamente referente às 
vagas disponíveis para o Curso de Medicina do Câmpus de Francisco Beltrão. 
  
 

Art. 1º  Ficam alteradas as datas definidas no Edital nº 028/2018-PROGRAD, de 14 
de março de 2018, a partir do item “4. DA ANÁLISE DOCUMENTAL”, especificamente 
referente às vagas disponíveis para o Curso de Medicina do Câmpus de Francisco Beltrão, 
elencado a seguir: 
 

a) O resultado da Análise Documental realizada pela Coordenação 
Acadêmica e pelo Colegiado do Curso será publicado dia 06 de abril de 
2018. 

b) O ensalamento estará disponível em www.unioeste.br/provou, até 17 
horas do dia 09 de abril de 2018. 

c) A prova será aplicada no dia 10 de abril de 2018 e terá duração de 3 
horas. 

d) A DCV publicará o gabarito provisório das provas após as 17 horas do dia 
10 de abril de 2018, em www.unioeste.br/provou. 

e) O sistema de recursos estará disponível até às 17 horas do dia 12 de 
abril de 2018 em www.unioeste.br/provou. 

f) Após a apreciação do recurso, será emitido parecer para publicação em 
edital, até às 17 horas do dia 13 de abril de 2018, não cabendo recurso 
posterior. 

g) Os gabaritos definitivos serão publicados, após o julgamento dos 
recursos, até às 17 horas do dia 13 de abril de 2018. 
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h) O resultado e a convocação para matrícula serão publicados em 
www.unioeste.br/provou até às 17 horas do dia 13 de abril de 2018. 

 
Art. 2º  As datas definidas pelo Edital nº 028/2018-PROGRAD, de 14 de março de 

2018, permanecem inalteradas para os demais cursos. 
 

Art. 3º  As demais normativas e procedimentos definidas pelo Edital nº 028/2018-
PROGRAD, de 14 de março de 2018, permanecem inalterados. 

 

 
 

Publique-se. 
 
 

Cumpra-se. 
 
 
 
 

Cascavel, 26 de março de 2018. 
 
 
 
 

ELENITA CONEGERO PASTOR MANCHOPE 
Pró-Reitora de Graduação 


