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Notícias 

31/01/2020 

Horário especial de funcionamento das 
bibliotecas durante o período de férias do ano 
letivo 

As bibliotecas da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) já estão abertas em parte dos campi. Confira abaixo o 

horário de funcionamento de cada uma durante as férias do ano letivo: 

Apucarana - reabrirá dia 22 de janeiro: das 8 as 11h30min e das 13 as 17 horas 

Campo Mourão - aberto das 8h30min as 11h30min e das 13h30min as 16h30min 

Curitiba I - reabrirá dia 20 de janeiro: das 13 as 18 horas 

Curitiba II - aberto das 9 as 15 horas 

Paranaguá - fechado para fazer o inventário da Biblioteca até 3 fevereiro. Depois, aberto das 8 as 14 horas 

Paranavaí - reabrirá dia 21 de janeiro: das 8 as 17 horas 

União da Vitória - aberto das 10 as 18 horas 

 

Acompanhe a Unespar nas redes sociais 

www.facebook.com/UnesparOficial 

www.twitter.com/UnesparOficial  

www.instagram.com/unespar/ 

www.youtube.com/unesparaovivo  

 

por Paula Fernandes - Publicado: 15/01/2020 

 

 
Fonte: Unespar 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UnesparOficial
https://twitter.com/UnesparOficial
http://www.instagram.com/unespar/
http://www.youtube.com/unesparaovivo


 

Notícias 

31/01/2020 

SISU: edital de convocação para matrícula de 
selecionados na chamada regular está disponível 

A Diretoria de Registros Acadêmicos (DRA) da Pró-reitoria de Ensino e Graduação (Prograd) da Universidade Estadual 
do Paraná (Unespar) divulgou nesta quarta-feira (29) a convocação para matrícula dos candidatos selecionados 
no limite de vagas da chamada regular do Processo Seletivo Unificado (SiSU). A lista dos convocados está 
disponível no Anexo A do edital de convocação. 
 
CONFIRA O EDITAL COMPLETO AQUI 
A matrícula dos candidatos selecionados no limite de vagas da chamada regular do SiSU deve ser efetuada pelo 
próprio candidato(a) ou por seu procurador nos dias 31 de janeiro e 03 e 04 de fevereiro de 2020, na Secretaria 
Acadêmica do campus para o qual foi aprovado (veja abaixo o endereço).  
 
Os candidatos aprovados nas modalidades de cotas, além dos documentos listados abaixo, necessitam 
preencher e entregar a declaração referente à modalidade escolhida. O modelo de declaração também está 
disponível no edital de matrícula. 
 
Candidatos(as) não convocados(as) para matrícula na chamada regular em nenhuma das duas opções 
inscritas deverão manifestar interesse na lista de espera em apenas um dos cursos escolhidos entre os dias 29 de 
janeiro e 04 de fevereiro.  
 
 
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULAS 
I. Requerimento de matrícula para ingressantes (disponível em www.unespar.edu.br/matriculas); 

 II. 02 (duas) cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 III. 02 (duas) cópias da Cédula de Identidade Civil (RG) ou da Carteira Modelo 19, em se tratando de estrangeiro frente 
e verso (como o original), numa única peça; 

IV. 02 (duas) cópias do CPF;  

V. 02 (duas) cópias do Documento Militar ou Certificado de Dispensa Militar; (para maiores de 18 anos, do sexo 
masculino);  

VI. 02 (duas) cópias do Título de Eleitor; (para maiores de 18 anos);  

VII. 01 (uma) via original do Histórico Escolar do Ensino Médio, contendo no mesmo a Certificação de Conclusão e 
uma cópia, frente e verso (como o original), numa única peça.  

a) O requerente de nacionalidade brasileira, que cursou o Ensino Médio no exterior, deverá apresentar declaração de 
equivalência de estudos fornecida pelo órgão credenciado no Brasil. 

b) O requerente de nacionalidade estrangeira, que cursou o Ensino Médio no exterior, deverá apresentar declaração de 
equivalência de estudos fornecida pelo órgão credenciado no Brasil. 

c) O requerente que no ato da matrícula, não portar a via original do Histórico Escolar do Ensino Médio, poderá 
entregar uma Declaração/Certidão de Conclusão de Ensino Médio, devidamente assinada pela autoridade escolar e 
carimbada, que tornará a matrícula condicional até a entrega da via original do Histórico Escolar do Ensino Médio, que 
deverá ser feita impreterivelmente no prazo de 30 dias. 

 

 

http://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2020/edital-ndeg-005-2020-dra-prograd-convocacao-para-matriculas-dos-candidatos-aprovados-na-chamada-regular-do-sisu-2020.pdf
http://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2020/edital-ndeg-005-2020-dra-prograd-convocacao-para-matriculas-dos-candidatos-aprovados-na-chamada-regular-do-sisu-2020.pdf
http://sicom.unespar.edu.br/consulta_academico.php
http://www.unespar.edu.br/matriculas


 

  
Candidatos de outras cidades ou estados:  
Os(as) candidatos(as) que comprovem residir em cidade ou Estado da Federação distintos dos campi da Unespar 
poderão encaminhar pelos Correios a documentação acima descrita para o endereço do respectivo campus e curso em 
que foi selecionado, mediante os requisitos estipulados no edital, tendo como data limite de postagem o dia 03 de 
fevereiro de 2020. 
 
 
LOCAIS E HORÁRIOS PARA MATRÍCULAS 

UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA 

SECRETARIA ACADÊMICA 

Av. Minas Gerais, 5021 

CEP: 86800-970 

Email: secretaria.apucarana@unespar.edu.br 

Horário: 8h30min às 11h e das 14h às 16h30min 

  

UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO SECRETARIA ACADÊMICA  

Av. Comendador Norberto Marcondes, 733 - Centro  

CEP: 87303-100  

Email: sa.campomourao@unespar.edu.br  

Horário: 8h30min às 11h30min e das 14h às 16h30min  

  

UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP SECRETARIA ACADÊMICA 

Rua Comendador Macedo, 254 - Centro  

CEP: 80060-030 

email: secretaria@embap.pr.gov.br  

Horário: 09h às 11h e das 14h às 16h30min  

  

UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II - FAP SECRETARIA ACADÊMICA  

Rua dos Funcionários, 1357 - Cabral  

http://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2020/edital-ndeg-005-2020-dra-prograd-convocacao-para-matriculas-dos-candidatos-aprovados-na-chamada-regular-do-sisu-2020.pdf


CEP: 80035-050  

Email: sac.campusII@unespar.edu.br  

Horário: 9h às 12h e 13h às 16h  

  

UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ SEDE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA ACADÊMICA 

Av. Gabriel de Lara, 678 - Bairro João Gualberto  

Email: secretaria.paranagua@unespar.edu.br  

Horário: 9h às 11h30min e das 14h às 16h30min  

  

UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVAÍ SECRETARIA ACADÊMICA - CENTRO DE EVENTOS  

Av. Gabriel Esperidião, s/nº - Jardim Morumbi  

CEP: 87703-000  

Email: secretaria.paranavai@unespar.edu.br  

Horário: 8h30min às 11h e das 14h às 16h 

  

UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA SECRETARIA ACADÊMICA  

Praça Coronel Amazonas, s/n - Centro - Caixa Postal 57  - CEP: 84600-185  

Email: secretaria.uniaodavitoria@unespar.edu.br  -  Horário: 14h às 19h30min 

 
Acompanhe a Unespar nas redes sociais 
www.facebook.com/UnesparOficial 
www.twitter.com/UnesparOficial  
www.instagram.com/unespar/ 
www.youtube.com/unesparaovivo   
por Paula Fernandes - Publicado: 29/01/2020 
 
 
Fonte: Unespar 
 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UnesparOficial
https://twitter.com/UnesparOficial
http://www.instagram.com/unespar/
http://www.youtube.com/unesparaovivo


 

Destaque 

31/01/2020 

Aprovados em terceira chamada são convocados 
para matrícula 

A Diretoria de Registros Acadêmicos (DRA) da Pró-reitoria de Ensino e Graduação (Prograd) divulgou nesta sexta-feira 
(31) a convocação para matrícula dos aprovados em terceira chamada da Universidade Estadual do Paraná 
(Unespar). A convocação é dentro do limite de vagas não ocupadas na matrícula das primeira e segunda chamadas. 
CONFIRA O EDITAL COMPLETO AQUI  
 
A matrícula dos aprovados em terceira chamada deve ser efetuada pelo próprio candidato(a) ou por seu procurador na 
terça-feira (04 de fevereiro de 2020), nas secretarias acadêmicas de cada campus (veja abaixo o endereço).  
Os candidatos aprovados nas modalidades de cotas, além dos documentos listados abaixo, necessitam 
preencher e entregar a declaração referente a modalidade escolhida. O modelo de declaração também está 
disponível no edital de matrícula. 
 
 
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULAS 
I. Requerimento de matrícula para ingressantes (disponível em www.unespar.edu.br/matriculas); 

 II. 02 (duas) cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 III. 02 (duas) cópias da Cédula de Identidade Civil (RG) ou da Carteira Modelo 19, em se tratando de estrangeiro frente 
e verso (como o original), numa única peça; 

IV. 02 (duas) cópias do CPF;  

V. 02 (duas) cópias do Documento Militar ou Certificado de Dispensa Militar; (para maiores de 18 anos, do sexo 
masculino);  

VI. 02 (duas) cópias do Título de Eleitor; (para maiores de 18 anos);  

VII. 01 (uma) via original do Histórico Escolar do Ensino Médio, contendo no mesmo a Certificação de Conclusão e 
uma cópia, frente e verso (como o original), numa única peça.  

a) O requerente de nacionalidade brasileira, que cursou o Ensino Médio no exterior, deverá apresentar declaração de 
equivalência de estudos fornecida pelo órgão credenciado no Brasil. 

b) O requerente de nacionalidade estrangeira, que cursou o Ensino Médio no exterior, deverá apresentar declaração de 
equivalência de estudos fornecida pelo órgão credenciado no Brasil. 

c) O requerente que no ato da matrícula, não portar a via original do Histórico Escolar do Ensino Médio, poderá 
entregar uma Declaração/Certidão de Conclusão de Ensino Médio, devidamente assinada pela autoridade escolar e 
carimbada, que tornará a matrícula condicional até a entrega da via original do Histórico Escolar do Ensino Médio, que 
deverá ser feita impreterivelmente no prazo de 30 dias. 

  

Candidatos de outras cidades ou estados:  
Os(as) candidatos(as) que comprovem residir em cidade ou Estado da Federação distintos dos campi da Unespar 
poderão encaminhar pelos Correios a documentação acima descrita para o endereço do respectivo campus e curso em 
que foi selecionado, mediante os requisitos estipulados no edital, tendo como data limite de postagem o dia 03 de 
fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

http://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2020/edital-ndeg-006-2020-dra-prograd-convocacao-para-matriculas-dos-candidatos-aprovados-em-terceira-chamada-no-vestibular-2019-2020.pdf
http://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2020/edital-ndeg-006-2020-dra-prograd-convocacao-para-matriculas-dos-candidatos-aprovados-em-terceira-chamada-no-vestibular-2019-2020.pdf
http://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2020/edital-ndeg-002-2020-dra-prograd-convocacao-para-matriculas-dos-candidatos-aprovados-em-primeira-chamada-no-vestibular-2019-2020.pdf
http://sicom.unespar.edu.br/consulta_academico.php
http://www.unespar.edu.br/matriculas
http://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2020/edital-ndeg-006-2020-dra-prograd-convocacao-para-matriculas-dos-candidatos-aprovados-em-terceira-chamada-no-vestibular-2019-2020.pdf


 
 
LOCAIS E HORÁRIOS PARA MATRÍCULAS 

UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA 

SECRETARIA ACADÊMICA 

Av. Minas Gerais, 5021 

CEP: 86800-970 

Email: secretaria.apucarana@unespar.edu.br 

Horário: 8h30min às 11h e das 14h às 16h30min 

  

UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO SECRETARIA ACADÊMICA  

Av. Comendador Norberto Marcondes, 733 - Centro  

CEP: 87303-100  

Email: sa.campomourao@unespar.edu.br  

Horário: 8h30min às 11h30min e das 14h às 16h30min  

  

UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP SECRETARIA ACADÊMICA 

Rua Comendador Macedo, 254 - Centro  

CEP: 80060-030 

email: secretaria@embap.pr.gov.br  

Horário: 09h às 11h e das 14h às 16h30min  

  

UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II - FAP SECRETARIA ACADÊMICA  

Rua dos Funcionários, 1357 - Cabral  

CEP: 80035-050  

Email: sac.campusII@unespar.edu.br  

Horário: 9h às 12h e 13h às 16h  



  

UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ SEDE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA ACADÊMICA 

Av. Gabriel de Lara, 678 - Bairro João Gualberto  

Email: secretaria.paranagua@unespar.edu.br  

Horário: 9h às 11h30min e das 14h às 16h30min  

  

UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVAÍ SECRETARIA ACADÊMICA - CENTRO DE EVENTOS  

Av. Gabriel Esperidião, s/nº - Jardim Morumbi  

CEP: 87703-000  

Email: secretaria.paranavai@unespar.edu.br  

Horário: 8h30min às 11h e das 14h às 16h 

  

UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA SECRETARIA ACADÊMICA  

Praça Coronel Amazonas, s/n - Centro - Caixa Postal 57  -   CEP: 84600-185  

Email: secretaria.uniaodavitoria@unespar.edu.br  -  Horário: 14h às 19h 

  

Acompanhe a Unespar nas redes sociais 
www.facebook.com/UnesparOficial 
www.twitter.com/UnesparOficial  
www.instagram.com/unespar/ 
www.youtube.com/unesparaovivo   

 

por Paula Fernandes - Publicado: 31/01/2020 
 
Fonte: Unespar 
 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/UnesparOficial
https://twitter.com/UnesparOficial
http://www.instagram.com/unespar/
http://www.youtube.com/unesparaovivo


 

 

 

Notícias 

29/01/2020 

Especialização em Performance Musical 2020 - 
2021 

 

Cronograma da Seleção 

Todos os documentos pertinentes ao curso já estão disponibilizados no site. 

 
 

http://www.embap.pr.gov.br/arquivos/File/AAA_2020/cronograma_da_selecao.doc
http://www.embap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=459


 

 
 

Fonte: Profa Dra Margareth Milani 
 

 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notícias 

22/01/2020 

Rematrícula de Veteranos 

O período de rematrículas para veteranos acontece dos dias 10/02 a 15/02/2020 

através do site: http://www.aluno.siges.pr.gov.br 

 

 

 

 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aluno.siges.pr.gov.br/


Notícias 

21/01/2020 

X Simpósio Acadêmico de Violão da Embap 

Estão abertas as inscrições e chamadas de trabalhos e recitais para o X Simpósio Acadêmico de Violão 

da Embap. 

 

 

Para se informar e se inscrever é necessário acessar o site. 

 

 

 

 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://embapsimposiodevio.wixsite.com/2020


Destaque 

20/01/2020 

A Música de Nino Rota na obra de Federico 
Fellini - Capela Santa Maria 

Hoje, dia 20/01, as 20h, na Capela Santa Maria haverá um concerto em homenagem aos 100 anos de 

nascimento de Federico Fellini com apresentação dos professores da Belas Jairo Wilkens e Clenice 

Ortigara. 

 

Serviço: 

A Música de Nino Rota na obra de Federico Fellini 

Concerto em homenagem aos 100 anos de nascimento de Federico Fellini e a importância da música do 

compositor Nino Rota em seus filmes. 

Capela Santa Maria 

Horário: 20h 

Mais informações: www.oficinademusica.org.br 

 

 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

http://www.oficinademusica.org.br/


 

Notícias 

10/01/2020 

37ª Oficina de Música de Curitiba 

 

Mais informações pelo site oficial. 

 

 

VOLTE AO TOPO 

 

 

https://oficinademusica.curitiba.pr.gov.br/


 

Destaque 

08/01/2020 

Vestibular Unespar 2019-2020: Confira o 
resultado e documentos para a matrícula 

 

 

 
A Comissão Central do Concurso Vestibular (CCCV) divulgou na última segunda-feira (6) o resultado dos aprovados 
e classificação geral dos candidatos que prestaram o vestibular da Universidade Estadual do Paraná 
(Unespar). As listas estão disponíveis em http://vestibular.unespar.edu.br/. Cada campus tem cinco listas por 
curso: Aprovados em primeira chamada (aptos a efetuarem a matrícula); ampla concorrência (geral); cotas de 
escolas públicas; cotas para negros e pardos; e cotas para pessoas com deficiência. 
Matrículas 
Conforme estipulado, as matrículas dos aprovados em primeira chamada devem ser efetuadas pelo próprio 
candidato(a) ou por seu procurador nos dias 22 e 23 de janeiro de 2020, nas secretarias acadêmicas de cada campus, 
de acordo com o edital publicado NESTE LINK.  
Os candidatos aprovados nas modalidades de cotas, além dos documentos listados abaixo, necessitam 
preencher e entregar a declaração referente a modalidade escolhida. O modelo de declaração também está 
disponível no edital de matrícula. 
 
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULAS 
I. Requerimento de matrícula para ingressantes (disponível para preenchimento em www.unespar.edu.br/matriculas); 
 II. 02 (duas) cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
 III. 02 (duas) cópias da Cédula de Identidade Civil (RG) ou da Carteira Modelo 19, em se tratando de estrangeiro frente 
e verso (como o original), numa única peça; 
IV. 02 (duas) cópias do CPF;  
V. 02 (duas) cópias do Documento Militar ou Certificado de Dispensa Militar; (para maiores de 18 anos, do sexo 
masculino);  
VI. 02 (duas) cópias do Título de Eleitor; (para maiores de 18 anos);  
VII. 01 (uma) via original do Histórico Escolar do Ensino Médio, contendo no mesmo a Certificação de Conclusão e 
uma cópia, frente e verso (como o original), numa única peça.  
a) O requerente de nacionalidade brasileira, que cursou o Ensino Médio no exterior, deverá apresentar declaração de 
equivalência de estudos fornecida pelo órgão credenciado no Brasil. 
b) O requerente de nacionalidade estrangeira, que cursou o Ensino Médio no exterior, deverá apresentar declaração de 
equivalência de estudos fornecida pelo órgão credenciado no Brasil. 
c) O requerente que no ato da matrícula, não portar a via original do Histórico Escolar do Ensino Médio, poderá 
entregar uma Declaração/Certidão de Conclusão de Ensino Médio, devidamente assinada pela autoridade escolar e 
carimbada, que tornará a matrícula condicional até a entrega da via original do Histórico Escolar do Ensino Médio, que 
deverá ser feita impreterivelmente no prazo de 30 dias. 
Candidatos de outras cidades ou estados:  
Os(as) candidatos(as) que comprovem residir em cidade ou Estado da Federação distintos dos campi da Unespar 
poderão encaminhar pelos Correios a documentação acima descrita para o endereço do respectivo campus e curso em 

http://vestibular.unespar.edu.br/
http://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2020/edital-ndeg-002-2020-dra-prograd-convocacao-para-matriculas-dos-candidatos-aprovados-em-primeira-chamada-no-vestibular-2019-2020.pdf
http://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2020/edital-ndeg-002-2020-dra-prograd-convocacao-para-matriculas-dos-candidatos-aprovados-em-primeira-chamada-no-vestibular-2019-2020.pdf
http://www.unespar.edu.br/matriculas


que foi selecionado, mediante os requisitos estipulados no edital, tendo como data limite de postagem o dia 20 de 
janeiro de 2020 
LOCAIS E HORÁRIOS PARA MATRÍCULAS 
UNESPAR - CAMPUS DE APUCARANA 
SECRETARIA ACADÊMICA 
Av. Minas Gerais, 5021 
CEP: 86800-970 
Email: secretaria.apucarana@unespar.edu.br 
Horário: 8h30min às 11h e das 14h às 16h30min 
 
 
UNESPAR - CAMPUS DE CAMPO MOURÃO SECRETARIA ACADÊMICA  
Av. Comendador Norberto Marcondes, 733 - Centro  
CEP: 87303-100  
Email: sa.campomourao@unespar.edu.br  
Horário: 8h30min às 11h30min e das 14h às 16h30min  
 
 
UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA I - EMBAP SECRETARIA ACADÊMICA 
Rua Comendador Macedo, 254 - Centro  
CEP: 80060-030 
email: secretaria@embap.pr.gov.br  
Horário: 09h às 11h e das 14h às 16h30min  
 
 
UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II - FAP SECRETARIA ACADÊMICA  
Rua dos Funcionários, 1357 - Cabral  
CEP: 80035-050  
Email: sac.campusII@unespar.edu.br  
Horário: 9h às 12h e 13h às 16h  
 
 
UNESPAR - CAMPUS DE PARANAGUÁ SEDE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA ACADÊMICA 
Av. Gabriel de Lara, 678 - Bairro João Gualberto  
Email: secretaria.paranagua@unespar.edu.br  
Horário: 9h às 11h30min e das 14h às 16h30min  
 
 
UNESPAR - CAMPUS DE PARANAVAÍ SECRETARIA ACADÊMICA - CENTRO DE EVENTOS  
Av. Gabriel Esperidião, s/nº - Jardim Morumbi  
CEP: 87703-000  
Email: secretaria.paranavai@unespar.edu.br  
Horário: 8h30min às 11h e das 14h às 16h 
 
 
UNESPAR - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA SECRETARIA ACADÊMICA  
Praça Coronel Amazonas, s/n - Centro - Caixa Postal 57  
CEP: 84600-185  
Email: secretaria.uniaodavitoria@unespar.edu.br  
Horário: 14h às 19h30min 
 
 
Acompanhe a Unespar nas redes sociais 

www.facebook.com/UnesparOficial 

www.twitter.com/UnesparOficial 

www.instagram.com/unespar/ 
 

  

  

Fonte: Unespar 

 

 

VOLTE AO TOPO 

 

http://www.unespar.edu.br/matriculas/matriculas-2020/edital-ndeg-002-2020-dra-prograd-convocacao-para-matriculas-dos-candidatos-aprovados-em-primeira-chamada-no-vestibular-2019-2020.pdf
https://www.facebook.com/UnesparOficial
https://twitter.com/UnesparOficial
http://www.instagram.com/unespar/

