SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
VESTIBULAR
A UNESPAR oferece vagas pelo SISU?
Sim, a Unespar desde 2015 oferta 50% das suas vagas para ingresso via SiSu e
50% via Processo Seletivo Concurso Vestibular. A parti de 2020, a Universidade
aprovou 3 formas de Ingresso: Sisu, Notas do Enem e Vestibular (2018 e 2019) e
Prova de Redação e analise do Histórico Escolar do Ensino Médio.
A Universidade contém 68 cursos, apenas 8 (oito) dos Campi de Curitiba I e Curitiba
II necessitam de Teste de Habilidades Específicas – THE, uma vez que o Sisu não
permite que ocorro outros testes em seu processo.
A UNESPAR utiliza sistema de cotas?
Sim, 50% das vagas ofertadas pela Unespar são por meio do Sistema de cotas,
dividido em:
- 25% Candidatos que tenham cursado integramente o Ensino Médio
em Escolas Públicas;
- 20% Candidatos pretos e pardos que tenham cursado integralmente o Ensino
Médio em Escolas Públicas;
- 5% para Pessoas com deficiência.
Algum Curso da UNESPAR exige prova prévia?
Todos os cursos da Unespar exigem que se realize um processo seletivo para a
primeira graduação, sendo o Processo Seletivo Concurso Vestibular ou via
ENEM/SiSu, somente são exigidos a segunda fase, que são os Testes de
Habilidades Especificas para 8 cursos de artes nos campi de Curitiba I e Curitiba II.
Aluno bolsista (parcial/integral) de escola particular pode concorrer pelas cotas?
Alunos oriundos de escola particular, mesmo sendo bolsista, só poderá participar do
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sistema de cotas para pessoas com deficiência. As demais vagas do sistema de
cotas, são exclusivas para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino
Médio em escolas públicas;
Como funciona a cota para alunos de escola pública?
O candidato, obrigatoriamente, precisa ter cursado todo o Ensino Médio em escola
pública. Esta informação será confirmada no momento da matrícula com a
apresentação

do

histórico

escolar.

Aluno

bolsista

de

escola

particular

(integral/parcial) não pode participar desta cota. Além disso, no ato da inscrição, o
candidato precisa assinalar, em campo próprio e entregar no ato da matricula os
documentos comprobatórios, a decisão de concorrer pelo sistema de cotas para
candidatos oriundos das escolas públicas do Brasil. As vagas do sistema de cotas
para Escola Pública são divididas em duas partes, para candidatos que tenham
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas e para candidatos pretos
e pardos, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas.
Como funciona a cota para alunos negros de escola pública?
O candidato, obrigatoriamente, precisa ter cursado todo o ensino médio em escola
pública. Esta informação será confirmada no momento da matrícula com a
apresentação

do

histórico

escolar.

Aluno

bolsista

de

escola

particular

(integral/parcial) não pode participar desta cota. Além disso, no ato da inscrição, o
candidato precisa assinalar, em campo próprio, a decisão de concorrer pelo sistema
de cotas para candidatos negros oriundos das escolas públicas do Brasil, se
autodeclarando negro.
Como funciona o vestibular da UNESPAR?
O Processo Seletivo Concurso Vestibular da Unespar ocorre anualmente. O
processo é coordenado pela Comissão Central do Concurso Vestibular, que é
responsável pela publicação do edital de abertura das inscrições e que normatizam
o processo do ano.
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Como são as provas do vestibular da UNESPAR?
As provas do Vestibular da Unespar são divididas em duas fases, sendo que a
segunda fase consiste na realização do Teste de Habilidades Específicas, para os
cursos da área de artes que necessitam desse processo. Os cursos que possuem
apenas a primeira fase, realizam a prova em um único dia, o certame é formado por
questões objetivas e uma redação. Os cursos que exigem a segunda fase, o Teste
de Habilidades Específicas, convocam os aprovados na Primeira fase para
realização da segunda, conforme Edital do processo, apresentado pela Comissão
Central do Concurso Vestibular.
Como são as questões das provas do vestibular da UNESPAR?
Até 2019 o vestibular era constituído de duas fases. A primeira fase, formada por
questões objetivas e uma prova de Redação. A segunda fase são os T.H.E, para os
cursos dos campi de Curitiba I e Curitiba II, que necessitam. A fase é formada por
uma prova de redação e um teste prático, explicado no Edital de Abertura do
Vestibular e pelo Manual do Candidato.
Como verifico a minha inscrição?
A situação da inscrição poderá ser acompanhada pelo candidato no site da Unespar,
em página específica ao candidato, disponibilizada durante o processo de seleção.
Devo enviar minha ficha de inscrição para a UNESPAR?
Não, a Unespar não solicita que seja encaminhado a ficha de inscrição. O
documento é um comprovante próprio do candidato.
Errei uma informação no momento da minha inscrição. O que eu faço?
É de responsabilidade do candidato as informações prestadas no ato da inscrição,
visto que não haverá correção ou alteração de quaisquer dados após a confirmação
das informações. O candidato poderá realizar quantas inscrições considerar
necessárias, somente será efetivada a inscrição que for realizada o pagamento total
da taxa de inscrição. A Unespar não devolve valores de inscrições pagas.
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Estou cursando o último ano do ensino médio, posso realizar o vestibular de inverno?
O que ocorre se eu passar? A minha vaga fica garantida?
A Unespar não realiza o Vestibular de Inverno. Realizamos apenas um único
Vestibular no ano, com data apresentada pela Comissão Central do Concurso
Vestibular e divulgada pelo edital da Unespar. A Unespar não reserva vaga para
candidatos aprovados que não estiverem aptos de assumirem e realizarem a
matrícula no dia da convocação.
Fiz a inscrição para o concurso vestibular, mas não efetuei o pagamento. É
necessário cancelar a inscrição para não ter problemas com SPC, SERASA?
Não, caso o candidato não efetue o pagamento até o dia de vencimento, o boleto e a
inscrição serão cancelados. A Unespar não aceita pagamentos depois da data de
vencimento.
Fiz minha inscrição, paguei, mas não poderei realizar a prova. Posso solicitar a
devolução do pagamento realizado?
Após o pagamento da taxa de inscrição, em hipótese nenhuma, haverá devolução
dos valores pagos.
Fiz o agendamento do pagamento da minha inscrição. Quando terei a confirmação
do pagamento?
O agendamento de um boleto não é garantia de pagamento. Assegure-se que na
data agendada a conta tenha saldo suficiente para que o débito ocorra normalmente.
A Unespar não aceita em hipótese alguma pagamentos realizados fora dos prazos
estabelecidos.
No dia da prova terei que faltar no meu trabalho? Como faço para obter uma
declaração de presença?
A Unespar disponibilizará no dia da prova a declaração de presença no Vestibular,
devendo ser solicitada ao Coordenador Local.
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Perdi o boleto bancário da minha inscrição. Como posso imprimir novamente?
Sim, o candidato poderá imprimir segunda via do boleto.
Posso optar por mais de um curso no momento da Inscrição?
Não, no momento da inscrição o candidato deverá optar por apenas um curso,
selecionando também o campus que deseja cursar.
Posso realizar o vestibular como treineiro?
A Unespar não impõe nenhuma restrição para realização do Vestibular, desde que
cumpra todos os requisitos do edital.
Quais Cursos a UNESPAR oferece?

APUCARANA
Administração - Bacharelado
Ciências Contábeis - Bacharelado
Ciência da Computação - Bacharelado
Ciências Econômicas - Bacharelado
Letras – Inglês - Licenciatura
Letras – Português - Licenciatura
Letras – Espanhol - Licenciatura
Matemática - Licenciatura
Pedagogia - Licenciatura
Secretariado Executivo Trilíngue - Bacharelado
Serviço Social - Bacharelado
Turismo - Bacharelado

CAMPO MOURÃO

Administração - Bacharelado
Ciências Contábeis - Bacharelado
Ciências Econômicas - Bacharelado
Engenharia de Produção Agroindustrial - Bacharelado
Geografia - Bacharelado
Geografia - Licenciatura
História - Licenciatura
Letras – Português e Inglês - Licenciatura
Matemática - Licenciatura
Pedagogia - Licenciatura
Turismo e Meio Ambiente - Bacharelado

CURITIBA I (EMBAP)

Artes Visuais - Licenciatura
Música - Licenciatura
Superior de Canto - Bacharelado
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Superior de Composição e Regência - Bacharelado
Superior de Instrumentos - Bacharelado
Superior de Pintura - Bacharelado
Superior de Escultura - Bacharelado
Superior de Gravura - Bacharelado
Museologia

CURITIBA II (FAP)

Artes Cênicas - Bacharelado
Artes Visuais - Licenciatura
Cinema e Audiovisual- Bacharelado
Dança - Bacharelado e Licenciatura
Música - Licenciatura
Música Popular - Bacharelado
Musicoterapia - Bacharelado
Teatro - Licenciatura

PARANAGUÁ
Administração - Bacharelado
Ciências Biológicas - Bacharelado
Ciências Biológicas - Licenciatura
Ciências Contábeis - Bacharelado
História - Licenciatura
Letras - Português - Licenciatura
Letras – Português e Inglês - Licenciatura
Matemática - Licenciatura
Pedagogia - Licenciatura
Engenharia da Produção - Bacharelado

PARANAVAÍ

Administração - Bacharelado
Ciências Biológicas - Licenciatura
Ciências Contábeis - Bacharelado
Direito - Bacharelado
Educação Física - Licenciatura
Enfermagem - Bacharelado
Geografia - Licenciatura
História - Licenciatura
Letras – Português - Inglês - Licenciatura
Matemática - Licenciatura
Pedagogia - Licenciatura
Serviço Social - Bacharelado

UNIÃO DA VITÓRIA

Ciências Biológicas - Licenciatura
Filosofia - Licenciatura
Geografia - Licenciatura
História - Licenciatura
Letras – Português e Espanhol - Licenciatura
Letras - Português e Inglês - Licenciatura
Matemática - Licenciatura
Pedagogia - Licenciatura
Química - Licenciatura
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Para

mais

detalhes

sobre

os

cursos,

acesse

http://prograd.UNESPAR.edu.br/sobre/cursos.
Quais documentos são necessários para a matrícula?
A cada edição do vestibular é elaborado um "EDITAL". Nele constam estas
informações

que

podem

ser

vistas

na

página

http://www.UNESPAR.edu.br/matriculas/

Quando ocorre a matrícula?
A Unespar realiza apenas um Vestibular anual, no edital de abertura e no Manual do
Candidato é disponibilizado as datas de convocação para matrícula dos
classificados. É de responsabilidade do candidato acompanhar a página da Unespar
e as convocações e chamadas para matrícula.
Quando são as inscrições para o vestibular?
A Unespar ainda não disponibilizou o calendário do Vestibular. Devido a pandemia
de COVID-19 a Universidade está trabalhando em novas formas de ingresso, sendo:
1- Pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU - 2021/1);
2- Por meio da média final do Concurso Vestibular da Unespar, das edições de 2018
ou 2019, ou a média final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das edições
de 2018 ou 2019;
3- A Média Ponderada entre as notas do último ano do Ensino Médio e uma prova
de redação agendada, realizada nos campi da Unespar.
Quantas vagas são ofertadas por curso?
A quantidade de vagas ofertadas são divulgadas apenas no Edital de Abertura dos
processos seletivos.
Quanto pago para estudar na UNESPAR?
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A Unespar é uma Universidade Pública, totalmente gratuita e de qualidade, os
acadêmicos matriculados para estudar na Instituição não possuem mensalidade. O
único pagamento é o da taxa de inscrição para vestibular.
Realizei o pagamento do boleto da taxa de inscrição, mas no site de inscrições
consta como não pago. O que eu faço?
É necessário aguardar a atualização do sistema bancário e do Vestibular da
Unespar. Aconselhamos que guarde o comprovante de pagamento para eventuais
contratempos.
E se eu não puder pagar a taxa de inscrição?
Haverá isenção do valor total da taxa de inscrição para o candidato que,
cumulativamente:
- Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal CadÚnico, de que trata o Decreto Federal n. 6135/2007 e no Sistema de Isenção de
Taxas de Concurso – SISTC do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome MDS;
- For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal n.
6135/2007.
- Para estar inscrito no Cadastro Único é necessário que o candidato tenha efetuado
o cadastramento junto ao órgão gestor do Cadastro Único do Município em que
reside;
- Solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição e cumprir os requisitos
apresentados no edital de abertura.

Qual o modelo do cartão de respostas adotado no vestibular da UNESPAR?
Ver abaixo:
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