
   

 
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 20/2022 - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MEDICINA   

A Reitora do Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP, situado à Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – 

Bairro Fraron, em Pato Branco – PR, mantido pela Faculdade Educacional de Pato Branco Ltda., torna público a 

primeira RETIFICAÇÃO ao Edital nº 20/2022 ao Processo Seletivo do 2º semestre de 2022 para o Curso de 

Graduação em Medicina, de acordo com as normas definidas por este instrumento para o ingresso no 2º 

semestre letivo de 2022, operando a alteração dos itens abaixo indicados:  

ONDE SE LÊ:  

 
 
9.1. Caberá interposição de recurso para os seguintes temas: 

a) das questões de prova fundamentados ao Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP  até às 14hs de 
30/05/2022 em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos 
candidatos, tais como contra questões das provas e gabaritos preliminares; 

b) (...) 
  
9.2 Os recursos mencionados no item 9.1 deste Edital deverão ser encaminhados via internet, somente para   
o endereço eletrônico vestibularmedicina@unidep.edu.br   nas datas e horários indicados no item.  

 
LEIA-SE:  

 

 
9.1 Caberá interposição de recurso para os seguintes temas: 
a) das questões de prova fundamentados ao Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP  até às 18hs de 

30/05/2022 em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos 
candidatos, tais como contra questões das provas e gabaritos preliminares; 

b) (...) 
 

9.2 Os recursos mencionados no item 9.1 a) deste Edital deverão ser encaminhados via internet, somente para 
o endereço eletrônico vestibularmedicina@unidep.edu.br   até às 18hs de 30/05/2022; Os recursos 
mencionados no item 9.1 b) deste Edital deverão ser encaminhados via internet, somente para o endereço 
eletrônico vestibularmedicina@unidep.edu.br  até às 14hs de 02/06/2022.  
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ONDE SE LÊ:  

ANEXO A                                                                                                      

(...) 
VESTIBULAR ON-LINE 

Inscrições 08/02/2022 até 23/05/2022 

Homologação das inscrições 25/05/2022 

Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação Até às 14h do dia 26/05/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 27/05/2022 

Realização da prova 29/05/2022 

Divulgação do gabarito (via e-mail cadastrado pelo candidato na plataforma) 29/05/2022 

Prazo de recurso das questões Até às 14h do dia 30/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar 01/06/2022 

Prazo de recurso do resultado preliminar Até às 14h do dia 02/06/2022 

Divulgação de resultado definitivo 03/06/2022 

Matrícula A partir de 03/06/2022 

 
 
LEIA-SE: 
 

ANEXO A  

(...) 
VESTIBULAR ON-LINE 

Inscrições 08/02/2022 até 23/05/2022 

Homologação das inscrições 25/05/2022 

Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação Até às 14h do dia 26/05/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 27/05/2022 

Realização da prova 29/05/2022 

Divulgação do gabarito (via e-mail cadastrado pelo candidato na plataforma) 29/05/2022 

Prazo de recurso das questões Até às 18h do dia 30/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar 01/06/2022 

Prazo de recurso do resultado preliminar Até às 14h do dia 02/06/2022 

Divulgação de resultado definitivo 03/06/2022 

Matrícula A partir de 03/06/2022 

 
 
Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados nesta retificação.  
 

  

Pato Branco, 08 de março de 2022.  

  

  

 
 

Ornella Bertuol Antunes 
Reitora 

 


