
 
 
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 PÚBLICA, em 
conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a presente RETIFICAÇÃO ao Edital 012/2021 – G.R. 
do Segundo Processo Seletivo para o Curso de Graduação em Medicina, que será realizado por meio de Processo 
Seletivo na modalidade de prova on-line, para o ingresso no 2º semestre letivo de 2021, operando as seguintes 
alterações no Cronograma do Processo Seletivo na modalidade de prova on-line: 
 

 
 
 
(...) 

Onde se lê: 

6.1.2. Caso algum candidato que tenha quitado o seu respectivo boleto de taxa de inscrição dentro do prazo de 
vencimento e que, eventualmente, não conste na lista de homologação de inscritos, deverá apresentar pedido 
administrativo ao Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP para a finalidade exclusiva de validação da sua 
inscrição, com a comprovação da quitação do referido boleto bancário e cumprimento dos demais requisitos 
editalícios. Serão recebidos e aceitos somente os pedidos enviados para o e-mail  vestibularmedicina@unidep.edu.br  
até às 14h do dia 05 de maio de 2021 para os candidatos inscritos na Modalidade Nota do ENEM e até às 14h do dia 
14 de maio de 2021 para os optantes pelo Vestibular On-line. 

 
Leia-se: 

6.1.2. Caso algum candidato que tenha quitado o seu respectivo boleto de taxa de inscrição dentro do prazo de 
vencimento e que, eventualmente, não conste na lista de homologação de inscritos, deverá apresentar pedido 
administrativo ao Centro Universitário de Pato Branco - UNIDEP para a finalidade exclusiva de validação da sua 
inscrição, com a comprovação da quitação do referido boleto bancário e cumprimento dos demais requisitos 
editalícios. Serão recebidos e aceitos somente os pedidos enviados para o e-mail  vestibularmedicina@unidep.edu.br  
até às 14h do dia 05 de maio de 2021 para os candidatos inscritos na Modalidade Nota do ENEM e até às 17h do dia 
13 de maio de 2021 para os optantes pelo Vestibular On-line. 

 

ANEXO A  
 
(...) 
 
 

ANEXO A1 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO MODALIDADE PROVA ON-LINE 
Onde se lê: 

 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES MODALIDADE ON-LINE 
13/05/2021 

PRAZO RECURSAL CONTRA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE 
HOMOLOGAÇÃO 

14/05/2021 
até às 14 horas 

  
Leia-se:  
 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES MODALIDADE ON-LINE 
12/05/2021 
após às 20h 

PRAZO RECURSAL CONTRA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE 
HOMOLOGAÇÃO 

13/05/2021 
até às 17 horas 

SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO EDITAL 012/2021 – G.R. 
SEGUNDO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE MEDICINA 

 

6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES         
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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 

Permanecem inalteradas as demais disposições não citadas nesta retificação. 
 

Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, Cronograma Geral, Programas e quaisquer adendos, retificações 
e editais complementares que vierem a ser publicados pelo Centro Universitário de Pato Branco – UNIDEP. 

 

 

Pato Branco – PR, 12 de maio de 2021. 
 
 

 
 

Ornella Bertuol Antunes 
Reitora 

 


