LOCAIS DE PROVAS DO VESTIBULAR DE VERÃO 2018
CIDADE
Apucarana
Campo Mourão
Cianorte
Goioerê
Ivaiporã

Maringá

Paranavaí
Umuarama

LOCAL
Unespar – Campus de Apucarana (Unespar-Fecea)
Unespar – Campus de Campo Mourão (Unespar-Fecilcam)
UEM – Campus Regional de Cianorte (CRC-UEM)
UEM – Campus Regional de Goioerê (CRG-UEM)
Univale
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC)
Faculdade Cidade Verde (FCV)
Feitep
Unicesumar – Bloco 8
Unespar – Campus de Paranavaí (Unespar-Fafipa)
UEM – Campus Regional de Umuarama (CAU/CTC-UEM)

ENDEREÇO
Av. Minas Gerais, 5021 (saída para Curitiba)
Av. Comendador Norberto Marcondes, 733 (Entrada pela Rua Edmundo Mecer).
Rua Pedro II, s/n, Zona 1.
Av. Reitor Zeferino Vaz, s/n.
Av. Minas Gerais, 651.
Av. Colombo, 5790, Zona 7.
Av. Duque de Caxias, 1020, Centro.
Av. Horácio Raccanello Filho, 5950, Centro.
Av. Paranavaí, 1164 - Pq. Ind. Bandeirantes.
Av. Guedner, 1610 – Jd. Aclimação.
Av. Gabriel Esperidião, s/n.
Av. Ângelo Moreira da Fonseca, 1800.

INSTRUÇÕES:
1.

Esteja no local de provas, todos os dias, no mínimo, uma hora antes do seu início. Atenção! A UEM segue o horário oficial de Brasília.

2.

Às 08h20min, soará um sinal autorizando a entrada dos candidatos nas salas, mediante apresentação de documento de identificação original com foto e em bom estado de
conservação. Em hipótese alguma, será permitida a entrada em sala de provas sem esse documento.

3.

Às 08h50min, soará outro sinal determinando o encerramento da entrada em sala. Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos após esse horário.

4.

Após o sinal de início da resolução da prova, às 09 horas, o candidato deverá aguardar, pelo menos, até as 11h30min para entregar a Folha de Respostas e o Caderno de Provas
e retirar-se da sala.

5.

No tempo destinado à resolução de cada prova (4 horas), já está incluso o tempo de preenchimento da Folha de Respostas.

6.

Utilize, para o preenchimento da Folha de Respostas e da Versão Definitiva da Redação, somente caneta esferográfica com tinta azul-escura, escrita grossa (corpo transparente).

7.

Durante a realização das provas, o candidato que prejudicar a tranquilidade e o bom andamento do vestibular será advertido e, em caso de reincidência, eliminado do concurso.
Será eliminado, também, o candidato que tentar/cometer fraude.

8.

Durante a realização da prova, é proibido o uso dos seguintes itens: lapiseira com corpo opaco, dicionário, calculadora eletrônica, telefone celular, smartphone, notebook, tablet,
máquina fotográfica, filmadora, receptor, gravador, iPod, agenda eletrônica, aparelho para deficiência auditiva, aparelhos de mp3 ou similares, relógio, óculos com lentes
escurecidas, boné, gorro, turbante ou similares.

9.

O candidato deverá manter o telefone celular desligado durante a realização da prova, colocá-lo no chão próximo à sua carteira e não usá-lo em hipótese alguma.

