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BOLETIM INFORMATIVO 01/2021 

O Núcleo de Educação a Distância e a Coordenação UAB da Universidade Estadual do

Centro-Oeste, no uso de suas atribuições resolve expedir este Boletim Informativo para orientar o

processo de remanejamento de vagas remanescentes, referente ao Processo Seletivo – Vestibular

Unificado EaD/UVPR, para os cursos de Bacharelado em Administração Pública e Licenciatura em

Letras Português. 

Este documento se pauta no princípio de que é fundamental a otimização de processos de

ocupação  de  vagas  públicas  no  ensino  superior,  como  forma  de  beneficiar  mais  pessoas  que

necessitam ter uma formação inicial em nível superior.

Diante da constatação que, após a segunda chamada de alunos, existem vagas remanescentes

em determinados  polos  e  não  há  mais  candidatos  em lista  de  espera  para  ocupar  estas  vagas,

considera-se importante realizar o processo de remanejamento de vagas entre os polos que abrigam

a oferta dos cursos, antes de se expedir o edital de chamamento de alunos para a terceira chamada

dos cursos referidos.

Sendo assim, o quadro abaixo, demonstra como será efetivado o processo de ampliação de

vagas e o devido remanejamento para compor o quadro de vagas da terceira chamada do Vestibular

Unificado EaD/UVPR:

CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Polo Número de vagas ampliadas Remanejamento de vagas
Apucarana 07 07  vagas  remanescentes  do

Polo de Tamarana 
Bituruna 05 03  vagas  remanescentes  do

Polo  de  Reserva  e  02  vagas
remanescentes  do  Polo  de
Santo Antonio do Sudoeste 

Palmital 05 Vagas  remanescentes  do  Polo
de Flor da Serra do Sul

 



CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS

Polo Número de vagas ampliadas Remanejamento de vagas
Engenheiro Beltrão 03 03  vagas  remanescentes  do

Polo de Assaí
Siqueira Campos  02 01 vaga remanescente do Polo

de  Assaí  e  01  vaga
remanescente  do  Polo  de
Santo Antonio do Sudoeste
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