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CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET 
Credenciada pela Portaria nº 1.520 – de 05 de dezembro de 2017 – D.O.U. de 06/12/2017. 

 

EDITAL Nº 001 
02 DE MARÇO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO DE VERÃO – 2020 
COMPLEMENTAR ONLINE – VAGAS REMANESCENTES 

  

O Centro Universitário Opet – UNIOPET por sua Comissão de Processo Seletivo, instituída em caráter permanente 

pela PORTARIA Nº 11/2019, torna pública em caráter excepcional as normas que regem o processo seletivo para 

ingresso nos cursos de graduação no PRIMEIRO SEMESTRE de 2020, considerando o disposto na Lei Nº. 9394 de 

20/12/1996, legislação complementar da Portaria Normativa nº 23/2017 e Portaria 363 de 17 de março de 2020. 

D.O.U 18 de março de 2020 

Considerando a situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Curitiba, em decorrência da infecção 

humana pelo novo Coronavírus (COVID 19), onde a situação de Emergência ora declarada autoriza a adoção de 

todas as medidas administrativas necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

nacional e internacional.  

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para fins do disposto deste edital, considera-se: 
 

I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º  O Processo Seletivo para ingresso nos cursos superiores do UNIOPET no PRIMEIRO SEMESTRE 

DA SEGUNDA FASE de 2020 acontecerá nas modalidades: 

a) Processo Seletivo Agendado - será realizado no modo online no período de 23 de março de 2020 a 05 de 

maio de 2020, nas Unidades e Polos do UNIOPET. 

b) ENEM – o período para entregar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio é do dia de 23 de março 

de 2020 a 05 de maio de 2020 nas unidades – Rebouças ou Centro Cívico e Polos do UNIOPET.  

 

Parágrafo Único. As provas online versarão sobre conhecimentos do Ensino Médio ou equivalente. 
 

Art. 2º  O Processo Seletivo destina-se a candidatos que concluíram ou que estejam cursando o último ano 

do Ensino Médio ou equivalente com conclusão prevista até a data do registro acadêmico (matrícula). Também 

serão admitidas inscrições e a participação de “treineiros” no processo seletivo, sendo considerados como tal os 

estudantes que não obterão certificado de conclusão do ensino médio até o término das matrículas do UNIOPET no 

PRIMEIRO SEMESTRE DA SEGUNDA FASE de 2020 e, portanto, não possuem o direito de matrícula nos cursos de 

graduação do ensino superior. 
  

Art. 3º  As informações complementares deste Edital, que sejam necessárias para a orientação do candidato 

quanto a inscrições, provas e ingresso acadêmico, estarão disponíveis no site da Instituição (www.opet.com.br). 

 
Art. 4º  Os cursos de Graduação na modalidade a Distância e vagas para o período letivo objeto deste edital 
nos polos credenciados são os seguintes:  
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Grau Curso Duração Ato Autorizativo Polo Vagas 

L
ic

e
n

ci
a

d
o

 

Pedagogia 4 anos 

Portaria Nº 535 de 22.09.2016 
D.O.U. de 23.09.2016 

Centro Cívico 100 

Pedagogia (2ª Licenciatura) 1 ano 

B
a

ch
a

re
l 

Administração  4 anos 
Portaria Nº 396 de 28.05.2015 

D.O.U. de 29.05.2015 
Centro Cívico  50 

Contábeis 4 anos 
Portaria Nº 397 de 28.05.2015 

D.O.U. de 29.05.2015 
Centro Cívico 50 

Educação Física 4 anos Portaria UNIOPET Rebouças 50 

T
e

cn
ó

lo
g

o
 

Gestão Comercial 2 anos 
Portaria Nº 274 de 03.04.2017 

D.O.U. de 04.04.2017 
Centro Cívico 50 

Gestão de Recursos Humanos 2 anos 
Portaria Nº 729 de 14.07.2017 

D.O.U. de 17.07.2017 
Centro Cívico 50 

Gestão Financeira  2 anos 
Portaria Nº 592 de 09.06.2017  

D.O.U. de 12.06.2017 
Centro Cívico 50 

Gestão Empreendedora 2 anos 
Portaria UNIOPET Nº 6 de 

02.07.2018 
Centro Cívico 50 

Gestão Pública 2 anos 
Portaria Nº 192 de 22.03.2017 

D.O.U. de 23.03.2017 
Centro Cívico 50 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2.5 anos Portaria UNIOPET Rebouças 50 

Logística  2 anos 
Portaria Nº 593 de 09.06.2017 

D.O.U. de 12.06.2017 
Centro Cívico 50 

Marketing  2 anos 
Portaria Nº 594 de 09.06.2017 

D.O.U. de 12.06.2017 
Centro Cívico  50 

Processos Gerenciais 2 anos 
Portaria Nº. 967 de 01.09.2017 

D.O.U. de 04.09.2017 
Centro Cívico 50 

 
 
Art. 5º  Os Cursos de Graduação na Modalidade Semipresencial e vagas para o período letivo objeto deste 
edital, na unidade Rebouças (Avenida Getúlio Vargas, 902) são os seguintes:  

Grau Curso Duração Ato Autorizativo Polo Vagas 

T
e

cn
ó

lo
g

o
 

Estética e Cosmética 3 anos Portaria UNIOPET Rebouças 50 

Gastronomia 2 anos Portaria UNIOPET Rebouças 50 

B
a

ch
a

re
l 

Engenharia de Produção 5 anos Portaria UNIOPET Rebouças 50 
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II 

INSCRIÇÕES 

 

Art. 6º  As inscrições para o processo seletivo Agendado previsto neste edital podem ser feitas pela 

Internet, consultando a página www.opet.com.br ou no Centro Universitário Opet – Unidades: Centro Cívico ou 

Rebouças, no período de 23/03/2020 a 05/05/2020, mediante o preenchimento da ficha de inscrição. 

§1º As inscrições dos Vestibulares para os Cursos na Modalidade à Distância, deverão ser realizadas no site. 

§2º Para a inscrição não será exigido o envio de qualquer documento à Comissão Permanente do Processo 

Seletivo. 

§3º Se o número de matriculados para quaisquer dos Cursos for menor que o número mínimo previsto para 

abertura da turma, os candidatos serão contatados para que possam optar por um novo Curso ou ainda a mudança 

de turno, caso o mesmo seja ofertado em contra turno. 

 

Art. 7º  As inscrições para o processo seletivo utilizando os resultados do Enem devem ser realizadas por 

meio de e-mail na central de atendimento ( atendimentoopet@uniopet.com.br), quando o candidato deverá 

apresentar o seu resultado emitido pelo INEP, onde conste que o candidato não tenha tido nota “zero” na Redação 

e a pontuação total seja de no mínimo 40% do total de pontos permitidos.  

 

 

III 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 8º A divulgação das notas do processo seletivo agendado será informada em 24 horas. 

 

IV 

MATRÍCULAS 

 

Art. 9º  Por ocasião do registro acadêmico (matrícula), o candidato classificado deverá entregar na central 

de atendimento os seguintes documentos, acompanhado da apresentação dos originais: 

a) Cópia do histórico escolar do ensino médio ou equivalente, devidamente assinado pelo diretor do 

estabelecimento; 

b) cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

c)  cópia da cédula de identidade;  

d)  cópia do título de eleitor; 

e)  número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

f) cópia do comprovante de residência;  

g) cópias do documento de identidade e CPF do responsável pelo candidato, quando menor de 18 anos. 

h)  procuração (pública) ao seu representante legal para efetuar os procedimentos do registro 

acadêmico se o candidato estiver impossibilitado de comparecer. 

§ 1º Perderá o direito à vaga no Curso o candidato que não entregar os documentos exigidos neste 

Artigo, dentro do prazo estabelecido pelo Calendário Acadêmico da UNIOPET, para confirmação do registro 

mailto:atendimentoopet@uniopet.com.br
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acadêmico e efetiva ocupação de sua vaga. Qualquer problema com a documentação de matrícula, oriunda 

de Instituições não legalizadas, fica automaticamente cancelada a matrícula. 

§2º Perderá o direito à vaga no Curso o candidato que não efetuar o registro acadêmico no prazo estipulado. 

§3º O preenchimento das vagas decorrentes do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo será efetuado por 

chamadas complementares, em conformidade com a classificação por curso verificada no Relatório Complementar. 

 

 
V 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

Art. 10.  Se o número de candidatos matriculados após o término do Processo Seletivo não atingir 80% 

(oitenta por cento) do total de vagas oferecidas na turma, em determinada unidade ou turno, o Centro Universitário 

Opet, a seu critério, poderá cancelar o oferecimento dessa opção. Nesse caso, será oferecido ao candidato pelo 

menos uma das seguintes opções: a) escolha do curso de 2ª opção no ato da inscrição para o processo seletivo; b) 

o mesmo curso na mesma unidade, em outro turno; c) o mesmo curso em outra unidade, em turno disponível; d) 

outro curso em campus e turno disponíveis; e) devolução da(s) quantia(s) paga(s), que será feito vinte dias após 

ser requerida na Central de Atendimento; 

Parágrafo único.  O candidato fica ciente que somente será possível para a UNIOPET concluir e, 

consequentemente, comunicar os acadêmicos, acerca da formação - ou não - de turmas, após a efetivação das 

matrículas por parte dos candidatos aprovados, o que ocorrerá nos termos do Calendário Acadêmico. 

 

Art. 11.  Não será concedido revisão de provas, pedido de vistas e/ou recontagem dos pontos, bem como as 

provas não serão entregues aos candidatos. 

 

Art. 12.  Os cursos oferecidos são de regime semestral, com periodicidade modular, e as matrículas são 

realizadas por disciplinas, em blocos, conforme o Regimento da Instituição. As disciplinas semestrais poderão ser 

agrupadas ou seriadas de formas diferentes nos períodos letivos que compõem o curso e não serão 

obrigatoriamente oferecidas na mesma ordem. Inclusive, disciplinas poderão ser cursadas concomitantemente por 

alunos que ingressaram na Instituição em diferentes épocas. 

Parágrafo Único.  É facultado a modalidade de Ensino à Distância o regime de oferta de forma modular. 

 

Art. 13.  O resultado final de cada um dos concursos é válido por um ano. 

 

Art. 14.  Grande parte da carga horária dos cursos do Centro Universitário Opet são constituídos de 

atividades curriculares e extracurriculares; 

 

Art. 15.  Ao critério do Centro Universitário Opet, parte da carga horária total do curso, até o limite 

permitido pela legislação vigente, poderá ser ministrada pela modalidade de ensino a distância.  
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Art. 16.  Os cursos oferecidos poderão ter aulas e outras atividades curriculares, como, por exemplo, 

estágios, em turno diferente daquele em que o aluno está matriculado, inclusive aos sábados, bem como fora das 

dependências prevista para oferta do curso; 

 

 

 

Douglas Simão de Moraes 
Coordenação Comissão Processo Seletivo 

PORTARIA Nº 11/2019 

 

 

CRONOGRAMA:  

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO COMPLEMENTAR  1º SEMESTRE 2020 

EVENTO PERÍODO/ HORÁRIO LOCAL E OBSEVAÇÕES 

Período de inscrições 
 
A partir de 23/03/2020 
 

Site: www.opet.com.br 
Central de Atendimento  
Cal center: 3028-2828 

Provas agendadas Período de 23/03/2020 a 05/05/2020 Unidade Centro – Rebouças 

Divulgação dos resultados 
Agendado: Divulgação em 24 horas. 
 

Site: www.opet.com.br 
Central de Atendimento  
Cal Center: 3028-2828 

Prazo para o pagamento do 
boleto de matrícula 

D(dia)+2(dois) dias após gerar o boleto pelo 
site. 

Será gerado na pré-matrícula 

Prazo final de matrícula e 
entrega de documentos 

05/05/2020 
Central de atendimento das 
unidades: Centro Cívico ou 
Rebouças 

Início das aulas – Calouros  27/04/2020 Unidade escolhida  

 
 

http://www.opet.com.br/
http://www.opet.com.br/

