
Datas e documentos necessários para matrículas dos aprovados no X Vestibular dos Povos 
Indígenas no Paraná 

 
Universidade Estadual de Maringá - UEM 

Data da matrícula 14/02/2011 das 14h as 17h 

Documentos Necessários - Cédula de Identidade (RG),  
- CPF, 
- 2 fotos 3x4 recentes, 
- Histórico escolar com comprovação de conclusão, 
- Certidão de nascimento ou de casamento, 
- Documento militar. 

 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

Data da matrícula 03/02/2011das 14h30min às 17h 

Documentos Necessários - 02 (duas) cópias da certidão de nascimento ou 
casamento (sem tarjas, sem dobras), 
- 02 (duas) cópias da cédula de identidade (RG), 
- 01 (uma) cópia do CPF próprio, 
- 01 (uma) cópia do comprovante de voto da última 
eleição,  
- 01 (uma) cópia do documento militar, 
- 02 (duas) cópias autenticadas do histórico escolar 
com o certificado de conclusão de Ensino Médio 
(completo) ou equivalente. 

 
Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG 

Data da matrícula 14/02/2011 das 14h30min às 17h 

Documentos Necessários - 2 (duas) vias, uma das quais original e a outra em 
fotocópia, do histórico escolar completo da conclusão 
do ensino médio  
ou equivalente, com data de até o dia do  registro 
acadêmico em primeira chamada,  
-  2 (duas) vias da certidão de nascimento ou de 
casamento, em  fotocópia,  
- Documentação de identificação, em fotocópia (em 
face diferente),  
- Título de eleitor, em fotocópia, se maior de 18 anos, 
- Prova de estar em dia com o serviço militar, em 
fotocópia, para os convocados do sexo masculino,  
- 2 (duas) fotos 3x4, idênticas e recentes, 
- CPF (em fotocópia) 

 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste 

Data da matrícula 08/02/2011 e 09/02/2011  

Documentos Necessários - Histórico escolar completo do ensino médio ou 
equivalente, 
- Certidão de nascimento ou de casamento (duas 
fotocópias autenticadas);  
- Carteira de identidade (RG) (duas fotocópias 
autenticadas); 
- CPF próprio (uma fotocópia autenticada); 
- Duas fotos tamanho 3 X 4, datadas a partir de 2009. 

 
 
 
 



Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro 
Data da matrícula 07/02/2011 das 13:30 min às 17h 

Documentos Necessários - 01 (uma) foto 3X4,                                                                             
- Certidão de nascimento ou casamento,                                                                                                               
- Cédula de identidade (RG), 
- CPF, 
- Documento militar, 
 - Histórico escolar,                                                                        
- Certificado de conclusão de curso do ensino médio. 

 
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP 

Data da matrícula Data ainda não definida  

Documentos Necessários - Requerimento, conforme modelo fornecido pela 
Secretaria,  
-  Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio ou equivalente, em  
duas vias, frente e verso; (original e fotocópia),   
- Certidão de nascimento ou casamento (2 
fotocópias, sem emendas ou rasuras),  
- Prova de que está em dia com a Justiça Eleitoral 
(fotocópia do título de eleitor e  
comprovante de ter votado na última eleição),  
- Prova de que está em dia com o Serviço Militar 
(fotocópia),  
- Cédula de Identidade (fotocópia),  
- C.P.F. (Cadastro de Pessoas Físicas) (fotocópia),  
- Uma foto 3x4, recente. 
Obs. Todas as fotocópias deverão ser autenticadas 
em cartório ou na Unidade da  
UENP onde estiver sendo efetuada a matrícula. 

 
UNESPAR (atual UEPR) 

Universidade Estadual do Paraná - UEPR 
Campus Embap 

Data da matrícula De 01/02 a 04/02/2011                                                                                                     

Documentos Necessários - 01 (uma) foto 3x4 colorida recente com data,                                                                 
- Certidão de nascimento ou casamento,                                                                                
- Cédula de Identidade (RG),                                                                                                                
- CPF,                                                                                                                   
- Documento militar,                                                                          
- Histórico escolar.  
 
Observações:  
- Levar original e cópias autenticadas                                                           
- É necessário que o candidato faça uma pré-
matrícula pelo site: www.embap.pr.gov.br       
 

CAMPUS FAP - FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ\CURITIBA                                           
Data da matrícula  De 24/01 a 28/01/2011 

Documentos Necessários  - 01 (uma) foto 3x4 colorida recente com data                                                                                                            
- Certidão de nascimento ou casamento                                      
- Cédula de Identidade (RG),                                           
- CPF                                                                                                                          
- Documento Militar                                                                                                         
- Histórico Escolar                                                            
- 02 (duas) cópias do título eleitoral.  

Observação:  
- Levar original e cópias autenticadas.                   



CAMPUS FAFIPA-FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE 
PARANAVAÍ                                                                                                             

Data da matrícula 07/02/2011                                                                                                       

Documentos Necessários - 02 (duas) fotos 3x4 colorida recente com data,                                                                                                             
- Certidão de nascimento ou casamento,                                                                                                                
- Cédula de Identidade (RG),  
- CPF,                                                                                                                              
- Documento militar,                                                                                                          
- Histórico escolar com certificado de conclusão de 
curso,                                                                                                                      
- Título eleitoral e comprovante de voto da última 
eleição – atestado de sanidade física e mental (para 
candidatos aprovados no curso de educação física) 
   
Observação:  
- Levar original e cópias autenticadas.                                                                                     
 

 
Universidade Federal do Paraná - UFPR 

Data da matrícula    08/02/2011                                                                    

Documentos Necessários Entrar em contato com o NAPA – CEPIGRAD/UFPR 
Praça Santos Andrade, n. 50 Centro 
CEP – 80060-300 
CURITIBA-PR 
Telefone: (41) 3310-2698 ou (41) 3310-2659 
E-mail: napa@ufpr.br 

                   


