
 

 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Comissão Permanente de Seleção 

Concurso Vestibular de Inverno de 2012 
Boletim Informativo No 02/2012-CPS   –   Excerto do Edital No 11/2012-CPS 

 
A Comissão Permanente de Seleção da UEPG informa, a seguir, detalhes a respeito do Concurso Vestibular de Inverno de 2012. 

 
1. INSCRIÇÕES: EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET – do dia 16 de abril até as 24h00min do dia 16 de maio de 2012 pelo site da CPS     http://www.uepg.br/cps      
2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: o preenchimento dos dados solicitados no sistema desenvolvido pela CPS para utilização on-line pela internet propiciará a impressão, em folha 

de papel A4, do boleto bancário destinado ao pagamento da taxa de inscrição.  
3. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: informa-se que mesmo com a inscrição feita preferencialmente nos primeiros dias do prazo estabelecido, o pagamento da taxa de 

inscrição, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), deverá ocorrer até o dia 17 de maio de 2012, em qualquer agência bancária ou em outro local integrado ao sistema de cobrança por 
aviso de compensação, por meio do boleto impresso pelo próprio candidato. A inscrição será validada pela UEPG somente após a informação do pagamento da taxa de inscrição 
pelo Banco prestador do respectivo serviço de cobrança. 

4. APROVEITAMENTO DO ENEM: o candidato que tiver interesse em solicitar o aproveitamento do resultado obtido nas provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
realizado no ano de 2009, 2010 ou 2011, de conformidade com o estabelecido na Resolução UNIV no 6/2000, deverá indicar no campo próprio o seu número de inscrição no ENEM. 

5. IMPRESSÃO E MONTAGEM DA FICHA DE INSCRIÇÃO: a partir de quatro dias úteis após o pagamento da taxa de inscrição deve ser impressa a ficha de inscrição, em folha de 
papel A4, onde deverão ser coladas (não deverá ser usada cola em bastão), nos locais indicados, uma foto recente e de conformidade com a aparência atual do candidato, no 
tamanho 3X4, e a fotocópia (que não precisa ser autenticada em cartório) de um recente documento oficial de identidade (Cédula de Identidade emitida por Secretaria Estadual de 
Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, por Ordens ou Conselhos Profissionais, ou Carteira de Trabalho emitida pelo Ministério do Trabalho, ou Carteira 
Nacional de Habilitação em modelo com foto, ou Passaporte válido). O documento de identidade deverá permitir a identificação do candidato por meio da assinatura e da fotografia, 
razão pela qual não terão validade para o Concurso Vestibular da UEPG os documentos de identidade em que, no lugar da assinatura do portador, conste a expressão NÃO 
ALFABETIZADO, por ter sido emitido quando o candidato era criança. Não deverá ser usada cópia do documento feita pelo sistema fac-simile. 

6. CIDADES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: conforme indicado pelo candidato na ocasião da inscrição, as provas poderão ser realizadas nas seguintes cidades: Ponta Grossa, 
Apucarana, Cascavel, Castro, Guarapuava, Jacarezinho, Maringá, Palmeira, Paranaguá, Rio Negro, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba e Umuarama. 

7. DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: de 09 a 15 de julho de 2012 a CPS disponibilizará pelo site http://www.uepg.br/cps a informação dos locais 
estabelecidos para a realização das provas do concurso vestibular bem como a confirmação individualizada da inscrição. 

8. CURSOS OFERTADOS NOS CAMPI DA UEPG EM PONTA GROSSA E FORA DE SEDE (os destacados em negrito) 
 

CURSO TURNO VAGAS  CURSO TURNO VAGAS 
 Administração Noturno 30   Física - bacharelado Integral 12 
 Administração * Matutino 15   Física - licenciatura Noturno 12 
 Administração * - ofertado em Telêmaco Borba Noturno 15   Geografia - bacharelado Matutino 15 
 Agronomia Integral 23   Geografia - licenciatura Noturno 17 
 Ciências Biológicas - bacharelado Integral 10   História - bacharelado Vespertino 15 
 Ciências Biológicas - licenciatura Noturno 10   História - licenciatura Noturno 15 
 Ciências Biológicas - licenciatura Vespertino 10   Informática - bacharelado Noturno 15 
 Ciências Contábeis Matutino 15   Letras – Português/Espanhol - licenciatura Vespertino 10 
 Ciências Contábeis Noturno 15   Letras – Português/Espanhol - licenciatura Noturno 08 
Ciências Econômicas Matutino 16   Letras – Português/Francês - licenciatura Noturno 08 
Ciências Econômicas Noturno 15   Letras – Português/Inglês - licenciatura Vespertino 10 
 Comunicação Social - Jornalismo Integral 16   Letras – Português/Inglês - licenciatura Noturno 10 
 Direito Matutino 30   Matemática - licenciatura Integral 12 
 Direito Noturno 27   Matemática - licenciatura Noturno 23 
 Educação Física - bacharelado Integral 19   Medicina ** Integral 15 
 Educação Física - licenciatura Noturno 19   Odontologia Integral 23 
 Enfermagem - bacharelado Integral 15   Pedagogia Matutino 14 
 Engenharia Civil Integral 19   Pedagogia Noturno 27 
 Engenharia de Alimentos Integral 15   Química - licenciatura Noturno 12 
 Engenharia de Computação Integral 17   Química Tecnológica - bacharelado Integral 12 
 Engenharia de Materiais Integral 19   Serviço Social Integral 17 
 Farmácia Integral 17   Turismo - bacharelado Matutino 15 
     Zootecnia - ofertado em Castro *** Integral 17 
* linha de formação em Comércio Exterior    ** início das aulas no 2o semestre de 2013   
    *** As aulas do Curso de Zootecnia serão em Castro e/ou Campus Uvaranas em Ponta Grossa 

 

8.1. A Universidade Estadual de Ponta Grossa adotou o sistema de cota específica para candidatos oriundos das escolas públicas, e também o sistema de cota específica para 
candidatos negros, que assim se declararem, oriundos das escolas públicas, de conformidade com a Resolução UNIV no 9, de 26 de abril de 2006. Portanto, se você fez todas as 
séries do Ensino Médio em escola pública municipal, estadual ou federal, e ainda, não tem nenhum curso superior concluído, e tiver interesse, poderá participar do Concurso 
Vestibular de inverno de 2012 concorrendo às vagas destinadas para tais cotas. 
8.2. O número de vagas destinadas para a cota dos oriundos das escolas públicas e para a cota dos negros oriundos das escolas públicas, para cada curso, turno e local de oferta, 
será definido após o processamento final das inscrições, levando-se em conta o número total de candidatos inscritos em cada curso, turno e local de oferta e a devida proporção dos 
candidatos que indicaram o desejo de participar do certame dentro de cada cota específica que ao ser aplicada ao total de vagas do curso, definirá o proporcional número de vagas, 
no mínimo, 40% reservadas como cota dos candidatos oriundos das escolas públicas e, no mínimo, 11% reservadas como cota dos candidatos negros oriundos das escolas públicas. 
8.3. A participação dos candidatos, dentro da cota dos negros oriundos das escolas públicas, depende de autorização da Banca de Constatação da Condição de Candidato Negro, 

indicada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que terá a incumbência de confirmar ou não o direito de inscrição na cota para negros oriundos de escola pública aos 
candidatos que apresentam traços físicos característicos do grupo étnico negro. A referida Banca de Constatação estará instalada em uma das dependências do Bloco da 
Reitoria, no campus em Uvaranas, nos horários das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, nos dias 17 e 18 maio de 2012. 
8.3.1. O candidato cotista negro que tiver sua inscrição na cota de opção indeferida, por insuficiência de traços físicos característicos do grupo étnico negro, automaticamente 

será inserido na cota para candidatos oriundos de escolas públicas.  
8.3.2. O candidato cotista negro que não comparecer para confirmar pela Banca de Constatação da Condição de Candidato Negro o direito de inscrição na cota de negros 

oriundos de escolas públicas, automaticamente será inserido na cota para candidatos oriundos de escolas públicas.  
8.4. Portanto, se o candidato se enquadrar, concordar com as condições estabelecidas e desejar participar do sistema de cota para candidatos oriundos das escolas públicas, ou para 
candidatos negros oriundos das escolas públicas, deverá indicar a intenção, por apenas uma delas, no momento em que realizar a sua inscrição eletrônica no Concurso Vestibular de 
Inverno de 2012. 

9. INGRESSO NO LOCAL DE PROVA: por questão de segurança a regulamentação do Concurso Vestibular da UEPG determina como condição para a participação do processo 
seletivo, que somente será permitido o ingresso ao local de provas do candidato que apresentar: 
a) Na primeira etapa de provas, a sua ficha de inscrição, montada conforme o item 5 acima; destaque-se que a ficha de inscrição será retida por ocasião da identificação dos 

candidatos na primeira etapa de provas, para uso posterior da CPS; 
b) Em todas as etapas de provas, o seu documento oficial de identidade original  –  não serão aceitas fotocópias, mesmo que autenticadas;  
c) O candidato que recentemente tiver extraviado, furtado ou roubado o(s) documento(s) indicado(s) nos itens anteriores, somente terá acesso ao local de provas mediante a 

apresentação do Boletim de Ocorrência Policial (BO) original com registro circunstanciado da ocorrência. Na primeira etapa de provas o candidato deverá trazer também uma 
fotocópia do BO correspondente, que será retida por ocasião da identificação dos candidatos, para uso posterior da CPS.     

10. CARACTERÍSTICAS DAS PROVAS: 
Com exceção da redação, os demais conteúdos serão avaliados mediante questões de alternativas múltiplas. 
Nas instruções para a prova de redação poderá ser indicado o tipo de composição (dissertação, narração ou descrição). 
Questões de alternativas múltiplas são aquelas que contêm até 5 (cinco) alternativas, indicadas com os números 01, 02, 04, 08 e 16. Neste caso, a resposta correta será a soma dos 
números correspondentes às alternativas verdadeiras. Para cada uma das questões de alternativas múltiplas, o candidato deverá marcar, no local próprio do cartão de registro de 
respostas, o valor numérico do somatório encontrado, sempre com dois algarismos. 
Nas questões de alternativas múltiplas, a atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos uma alternativa verdadeira e nenhuma alternativa 
falsa. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será feita se o somatório apresentado não incluir alternativa(s) falsa(s). O valor das questões de alternativas 
múltiplas consta no quadro abaixo. 

 

NÚMERO DE ALTERNATIVAS CORRETAS DA QUESTÃO NÚMERO DE PONTOS PARA CADA ALTERNATIVA CORRETA 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS PROVA VOCACIONADA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS PROVA VOCACIONADA 

1 1 60 60 
2 2 30 30 
3 3 20 20 
4 4 15 15 
– 5 – 12 

 
 
 

 

http://www.uepg.br/cps
http://www.uepg.br/cps


 

BOLETIM INFORMATIVO No 02/2012-CPS (continuação) 
As provas serão realizadas em três etapas, desenvolvidas em dois dias, conforme segue: 

 

DATA ETAPA CONTEÚDOS 
NÚMERO  

DE QUESTÕES 
VALOR DA ETAPA 

HORÁRIO 
DO INÍCIO 

DA PROVA * 

TEMPO PARA 
RESOLUÇÃO DA 

PROVA 

15/07/2012 

1a 
CONHE-

CIMENTOS 
GERAIS 

** 

Língua Portuguesa / Literatura Brasileira 07 

3.360 pontos 14h30min * 3h30min 

Matemática 07 
Física 07 
História 07 
Geografia 07 
Química 07 
Biologia 07 
Língua Estrangeira *** 07 

2a Redação – 670 pontos 

16/07/2012 

3a 
VOCA-

CIONADA 
**** 

Língua Portuguesa / Literatura Brasileira 15 

2.700 pontos 14h30min * 3h00min 

Matemática 15 
Física 15 
História 15 
Geografia 15 
Química 15 
Biologia 15 

    

* Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos as 13h00min e fechados as 14h00min .   
** A Prova de Conhecimentos Gerais é comum para todos os cursos. 
*** Para a prova de língua estrangeira, o candidato deverá escolher, no momento de sua inscrição, uma das seguintes opções: Inglês, Espanhol ou Francês. 
**** As Provas Vocacionadas terão conteúdos diferenciados para cada curso, conforme quadro abaixo (item 12). 

 

11. PROCESSO CLASSIFICATÓRIO 
O processo classificatório será realizado em separado para cada curso, turno e local de oferta. Ficará excluído do processo classificatório o candidato: 
a) que obtiver pontuação nula em qualquer uma das etapas de provas objetivas; 
b) que não atingir a pontuação mínima estabelecida para a sua prova vocacionada. 
 

A pontuação mínima na prova vocacionada de cada modalidade de curso em oferta, que será determinada apenas dos cursos que tenham mais de 4 (quatro) candidatos inscritos para 
cada vaga ofertada, será correspondente a média aritmética simples da pontuação alcançada pelos candidatos, que a tenham realizado e que não tenham sido eliminados por pontuação 
nula em prova objetiva. 
 

Para estabelecer a pontuação final dos candidatos serão observados, em sequência, os seguintes critérios: 
1o – determinação do total de pontos obtidos nas questões das provas objetivas (TPO); 
2o – adição, ao total obtido no item anterior, para os candidatos que tenham feito solicitação por ocasião de sua inscrição neste concurso vestibular, dos pontos derivados do 

aproveitamento do ENEM realizado em 2009, 2010 ou 2011, de acordo com a fórmula abaixo, desde que seu desempenho tenha sido de, no mínimo, 40% de acerto nas questões 
objetivas das provas do ENEM:  TPO + (TPO x ENEM/1000) 

sendo: TPO = total de pontos obtidos nas questões objetivas do concurso vestibular 
ENEM = percentual de acerto nas questões objetivas das provas do ENEM realizado no ano de 2009, 2010 ou de 2011   

3o – adição dos pontos obtidos na prova de redação do concurso vestibular. 
 

A classificação final será distinta para cada modalidade de oferta, de acordo com as declaradas opções dos candidatos no momento da inscrição no concurso vestibular e a 
regulamentação específica: 
I – para a estabelecida cota dos candidatos negros oriundos das escolas públicas; 
II – para a estabelecida cota dos candidatos oriundos das escolas públicas; 
III – para a estabelecida cota universal, que completa o total de vagas em cada curso, turno e local de oferta, constante no quadro 8 anterior. 
 

Se dois ou mais candidatos alcançarem o mesmo número de pontos em seus somatórios finais, serão usados, pela ordem, os seguintes critérios para desempate: 
1) maior número de pontos na 1a (primeira) etapa;       2) maior número de pontos na 2a (segunda) etapa;       3) candidato com mais idade. 
OBS: Se o candidato tiver idade igual ou mais que sessenta anos, o item (3) passa a ser o primeiro critério. 
 

Serão convocados para registro acadêmico e matrícula, os candidatos que obtiverem maior número de pontos no processo classificatório, em cada modalidade de oferta, respeitado 
o limite de vagas previstas para o respectivo curso, turno e local de oferta. 
 

As matrículas dos candidatos aprovados em primeira chamada serão feitas no início do ano de 2012, conforme as orientações do boletim informativo que será distribuído aos 
candidatos na saída dos locais de provas ao término da última etapa. 

 

12. DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS POR CURSO, PARA A ETAPA DE PROVAS VOCACIONADAS 
Na terceira etapa (vocacionada), as disciplinas que compõem a prova, por curso, são as que estão assinaladas com nnnn no quadro abaixo. 

 

GRUPO 
PROVAS 

CURSO 
 Língua Portuguesa Matemática História Geografia Física Química Biologia 

15 questões 15 questões 15 questões 15 questões 15 questões 15 questões 15 questões 

1 

   Administração nnnn nnnn nnnn     
   Administração - Linha de formação em Comércio Exterior nnnn nnnn nnnn     
  Ciências Contábeis nnnn nnnn nnnn     
  Ciências Econômicas nnnn nnnn nnnn     

2 

  Engenharia Civil nnnn nnnn   nnnn   
  Engenharia de Computação nnnn nnnn   nnnn   
  Física - bacharelado ou licenciatura nnnn nnnn   nnnn   
  Informática - bacharelado nnnn nnnn   nnnn   
  Matemática - licenciatura nnnn nnnn   nnnn   

3 

  Comunicação Social - Jornalismo nnnn  nnnn nnnn    
  Direito nnnn  nnnn nnnn    
  História - bacharelado ou licenciatura nnnn  nnnn nnnn    
  Letras - licenciatura nnnn  nnnn nnnn    
  Pedagogia nnnn  nnnn nnnn    
  Serviço Social nnnn  nnnn nnnn    
  Turismo - bacharelado nnnn  nnnn nnnn    

4 

  Agronomia     nnnn nnnn nnnn 
  Ciências Biológicas - bacharelado ou licenciatura      nnnn nnnn nnnn 
  Educação Física - bacharelado ou licenciatura     nnnn nnnn nnnn 
  Enfermagem - bacharelado     nnnn nnnn nnnn 
  Farmácia     nnnn nnnn nnnn 
  Medicina     nnnn nnnn nnnn 
  Odontologia     nnnn nnnn nnnn 
  Zootecnia     nnnn nnnn nnnn 

5 
  Engenharia de Alimentos  nnnn   nnnn nnnn  
  Engenharia de Materiais  nnnn   nnnn nnnn  
  Química - bacharelado ou licenciatura  nnnn   nnnn nnnn  

6   Geografia – bacharelado nnnn nnnn  nnnn    
  Geografia – licenciatura nnnn nnnn  nnnn    

 

13. MAIORES INFORMAÇÕES poderão ser obtidas pelos telefones (0xx42) 3220-3241  /  3220-3242  /  3220-3243  (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no 
período de 11 de abril a 17 de maio de 2012 e, posteriormente, de acordo com o estabelecido no Edital de inscrição do concurso vestibular, ou, ainda, pela internet       
http://www.uepg.br/cps ou pelo e-mail: vestibular@uepg.br                                                                                                   Ponta Grossa (PR), 02 de abril de 2012. 

                                                                                                                                                                                                      Prof. Ivo Mario Mathias 
                                                                                                                                                      COORDENADOR DA CPS 
 

http://www.uepg.br/cps
mailto:vestibular@uepg.br

