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EDITAL N.º 019/2020-CVU 

  

Prorroga as inscrições do Vestibular 2020, Vestibular 
EAD 2020 e do PAS/UEM 2020. 

 
 

A Professora Maria Raquel Marçal Natali, Presidente da Comissão Central do Vestibular Unificado 
da Universidade Estadual de Maringá, no uso de suas atribuições legais e  
 

 considerando os Editais n.
os

 009/2020-CVU, 010/2020-CVU e 014/2020-CVU; 

 considerando que foram constatadas dificuldades por parte de candidatos que não estão 
frequentando presencialmente as escolas e que precisam de acesso à internet e equipamentos 
para realizar sua inscrição, além de outras questões decorrentes da pandemia do COVID-19 e da 
crise econômica por que passa o País. 

 

TORNA PÚBLICO, pelo presente Edital, que as inscrições para o Concurso Vestibular 2020,  
para o Concurso Vestibular EAD e para o Processo de Avaliação Seriada – PAS/UEM 2020  

ficam prorrogadas, nos seguintes termos: 

1. O período de inscrições estende-se até o dia 30 de novembro de 2020. 

2. Candidatos com dificuldade de acesso a internet poderão comparecer presencialmente na CVU e 
na Biblioteca Central (Campus Sede: Maringá) e nas secretarias dos campus da UEM em: 
Cianorte, Cidade Gaúcha, Diamante do Norte, Goioerê, Ivaiporã, e Umuarama. 

3. O prazo de pagamento da Taxa de Inscrição estende-se até o dia 02 de dezembro de 2020. 

4. O período de solicitação de atendimento especial para pessoas com deficiência física e 

necessidades especiais estende-se até o dia 30 de novembro de 2020. 

5. A data para publicação dos editais das inscrições homologadas e não homologadas é 06 de 

dezembro de 2020. 

6. Ficam mantidos os demais prazos estabelecidos nos Editais n.
os

 009/2020-CVU, 010/2020-CVU e 
014/2020-CVU. 

7. Os candidatos que ainda não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição e desejarem emitir 
Boleto com a nova data de vencimento devem acessar o Menu do Candidato, em 
www.vestibular.uem.br, e imprimir novo Boleto. 

 

 
 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 

Maringá, 11 de novembro de 2020. 
 
 
 

Maria Raquel Marçal Natali 

Presidente da CVU 


