
 

EDITAL Nº 036/2022- PROGRAD 
 
 

RETIFICA O EDITAL Nº 024/2022-PROGRAD DE RESULTADO DA ANÁLISE 
DA DOCUMENTAÇÃO DO REQUERIMENTO DE PRÉ-MATRÍCULA EM 1ª 
CHAMADA – DOS CLASSIFICADOS NO SISTEMA DE SELEÇÃO 
UNIFICADA/SISU – SEGUNDA EDIÇÃO DE 2022, PARA OS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO.   

 
 
A Pró-reitoria de Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no uso de suas 

atribuições, considerando: 

- o Edital nº 021/2022-PROGRAD de 8 de julho de 2022 - convocação em 1ª chamada para pré-
matrícula, dos classificados no Sistema de Seleção Unificada/SiSU – segunda edição de 2022. 

 
- o Edital nº 024/2022-Prograd – resultado da análise da documentação do requerimento de pré-

matrícula em 1ª chamada – dos classificados no sistema de seleção unificada/sisu – segunda edição de 2022, 
para os cursos de graduação.   

 
 
TORNA PÚBLICO 

 
Art. 1º  De acordo com o Artigo 9º do Edital nº 021/2022-Prograd de 21 de julho de 2022, toda a 

documentação entregue e informações fornecidas pelo candidato convocado serão passíveis de verificação a 
qualquer tempo, quanto a sua legitimidade e veracidade, havendo a perda de direito à vaga para a qual concorreu, 
se constatada qualquer forma de irregularidade. 

 
Art. 2º  Retifica-se o Edital nº 024/2022-Prograd de 21 de julho de 2022, do resultado da análise 

documental, dos candidatos classificados no Sistema de Seleção Unificada/SiSU para os cursos de graduação e 
convocados em 1ª chamada, que realizaram o requerimento de pré-matrícula. 

 
Art. 3º  Onde se lê Homologado, para o candidato de inscrição do ENEM de nº 211022405784, 

Camilly Vitória Defendi Schneider com pré-matrícula para o curso de Ciências Contábeis do câmpus de Marechal 
Cândido Rondon. 

 
Art. 4º  Leia-se não homologada, por não apresentar documento que comprovasse a conclusão do 

ensino médio. 
 

Art. 5º  Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Publique-se.  

 
Cumpra-se. 

 
Cascavel, 15 de agosto de 2022. 

 
Eurides Küster Macedo Junior 

Pró-Reitor de Graduação 
 
 


