
 
EDITAL Nº 038/2015-PROGRAD 

 
 
SUSPENDE O CRONOGRAMA DA TERCEIRA 
ETAPA DO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE 
VAGAS OCIOSAS DA UNIOESTE – PROVOU 
– PARA O ANO LETIVO DE 2015. 
 

 
A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

no uso de suas atribuições, considerando: 
 

- o Edital nº 036/2015-PROGRAD, de 22/04/2015;  
- a retomada da greve dos Docentes e Agentes Universitários; e 
- a suspensão do Calendário Acadêmico da Unioeste retroativo a 

22/04/2015, conforme aprovado na reunião do Conselho Universitário da 
Unioeste, ocorrida em 23/04/2015  

 
 

TORNA PÚBLICO, 
 

 
Art. 1º  A suspensão do cronograma da terceira etapa do Programa de 

Ocupação de Vagas Ociosas nos Cursos de Graduação da Unioeste – PROVOU. 
 

§ 1º  O processo de inscrição permanece, conforme previsto em Edital, 
até às 17 horas de hoje (24/04/2015). 
 

§ 2º  Não haverá prorrogação de prazo para inscrição. 
 

Art. 2º  O requerimento de inscrição e a documentação a ser entregue para 
análise documental poderá ser realizada após o encerramento da greve, nos termos do 
Edital nº 036/2015-PROGRAD.  
 

§ 1º  Para cumprir o disposto no caput deste Artigo, após o encerramento 
da greve, o candidato terá o prazo 2 dias para realizar o requerimento de inscrição e a 
entrega da documentação. 
 

§ 2º  O requerimento de inscrição e a documentações que já tenham sido 
entregue nos setores de protocolo das unidades da Unioeste seguirão seu trâmite 
normal para a Análise Documental, tão logo ocorra o encerramento da greve, não 
havendo necessidade de o candidato refazer esse processo. 

 
§ 3º  É responsabilidade do candidato acompanhar as publicações sobre 

o encerramento da greve e consequente retomada do cronograma do PROVOU por 
meio do endereço eletrônico www.unioeste.br/provou. 
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Art. 3º  Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 
 

Publique-se. Cumpra-se. 
 
 
 
 

Cascavel, 24 de abril de 2015. 
 
 
 
 

Liliam Faria Porto Borges 
Pró-Reitora de Graduação 


