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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 

PRIMEIRO ADITIVO AO EDITAL 055/2022 – RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA O SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2022  

 
A Reitoria do Centro Universitário de Pato Branco – UNIDEP, situado à Rua Benjamin Borges dos Santos, 
1100, Bairro Fraron, em Pato Branco, no Paraná, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO o 
primeiro aditivo ao Edital de condições, prazos e procedimentos para o Processo de Renovação de 
Matrículas (Veteranos) para o segundo semestre de 2022 no que se refere ao prazo para a renovação 
das matrículas, dos Cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências 
Contábeis, Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física 
– Bacharelado e Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de 
Software, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Odontologia, Pedagogia e Psicologia, com a alteração da 
disposição a seguir: 

 

2. DO PERÍODO DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

A renovação de matrícula será realizada e efetivada por meio do Portal do Aluno, estando liberada  ao 

acadêmico dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, 

Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física – 

Bacharelado e Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Software, 

Estética e Cosmética, Fisioterapia, Odontologia, Pedagogia e Psicologia até o dia 29/07/2022, desde que 

atendidos os requisitos deste Edital. 

 
2.1. Poderá a IES, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, alterar ou prorrogar o prazo 
de renovação de matrícula de todos ou de parte dos seus cursos de graduação, sendo que, na ocorrência 
desta hipótese, a IES fará a devida divulgação das novas datas definidas por meio de Aditamento do 
Edital ou Comunicado Público que passará a integrar este Edital como seu Anexo, dentro do prazo dos 
25% de ausência às aulas legalmente permitido, conforme legislação educacional vigente. 

 
2.2. Após a data de 29/07/2022 as vagas em aberto serão monitoradas e será permitida a 
renovação de matrícula mediante disponibilidade de vagas. É vedada, ao acadêmico, a realização da 
renovação de matrícula, ainda que hajam vagas remanescentes, acaso não lhe seja mais possível obter 
a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), exigida para aprovação, conforme as normas 
internas da IES e a legislação aplicável à espécie. 
 

Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Edital 055/2022 – Processo de Renovação 
de Matrículas (Veteranos) para o segundo semestre de 2022, não expressamente modificadas através 
do presente aditivo. 
 

Os casos omissos serão tratados de acordo com o Regimento Interno e demais normativas do UNIDEP, 

além das demais legislações nacionais aplicáveis. 

 

Pato Branco, 15 de julho de 2022. 
 

        

Ornella Bertuol Antunes 

Reitora 


