
 
 
 

  

Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Comissão Permanente de Seleção 
2o Concurso Vestibular de 2012 
     

 
O candidato que não dispuser de condições para realizar sua inscrição pela internet, poderá fazê-la, em 

equipamento disponibilizado pela UEPG, de segunda a sexta-feira, nos seguintes locais: 
 
a) nas salas disponibilizadas pelos Setores de Conhecimento, nos campi da UEPG em Ponta Grossa, no 

horário das 9 às 11 horas, das 15 às 17 horas e das 19 às 21 horas; 
b) na Coordenadoria de Auxílio e Orientação ao Estudante (CAOE), localizado no prédio da Reitoria, no 

campus da UEPG em Uvaranas, Ponta Grossa, no horário das 9 às 11 horas e das 15 às 17 horas. 

CALENDÁRIO 
DATA EVENTO LOCAL 

 
05/09/2011 

a 
05/10/2011 

 

Inscrição  
exclusivamente através da Internet http://www.uepg.br/cps 

 
05/09/2011 

a 
06/10/2011 

 

Pagamento da taxa de inscrição 
exclusivamente através do bloqueto 
bancário impresso pelo candidato. 

Agências bancárias, ou qualquer local 
integrado ao sistema de cobrança por aviso 

de compensação bancária. 

 
05/12/2011 

a 
11/12/2011 

 

Divulgação do ensalamento 
dos candidatos. http://www.uepg.br/cps 

 
06/10/2011 

e 
07/10/2011 

 

Banca de Constatação da Condição de 
Candidato Negro Bloco da Reitoria, no campus em Uvaranas 

 
11/12/2011 

e 
12/12/2011 

 

Aplicação das provas do Concurso 
Vestibular. 

(período da tarde) 
Locais informados pela internet: 

http://www.uepg.br/cps 

13/12/2011 

Prova de Composição e Desenho 
Artístico do Teste de Habilidade 

Específica do Curso de Licenciatura 
em Artes Visuais. 

Central de Salas de Aula, Campus da 
UEPG em Uvaranas, Ponta Grossa – 

PR Prova de Teoria Musical do Teste de 
Habilidade Específica do Curso de 

Licenciatura em Música. 
Agendamento para a avaliação 

individual da Habilidade Musical do 
Teste de Habilidade Específica do 
Curso de Licenciatura em Música. 

Central de Salas de Aula, Campus da 
UEPG em Uvaranas, Ponta Grossa – 

PR, na saída da Prova de Teoria 
Musical. 

A ser 
informada no 
último dia de 

provas 

Divulgação do resultado do Teste de 
Habilidade Específica dos cursos de 

Artes. 
No salão de plenárias dos Conselhos 
Superiores, no Campus da UEPG em 

Uvaranas – Ponta Grossa – PR Divulgação dos resultados em primeira 
chamada. 

Registro acadêmico e matrícula inicial 
dos convocados em primeira chamada. 

Nas salas e horários informados no último 
dia de provas. 

Chamadas complementares PROGRAD e imprensa. 
Registro acadêmico e matrícula inicial 

dos convocados em chamadas 
complementares 

Nas salas e horários informados no último 
dia de provas. 
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