Universidade Estadual de Maringá
Comissão Central do Vestibular Unificado

EDITAL N.º 034/2021-CVU
Prorroga as inscrições do Vestibular 2021 e do PAS/UEM 2021.

A Professora Maria Raquel Marçal Natali, Coordenadora Geral da Comissão Central do Vestibular
Unificado da Universidade Estadual de Maringá, no uso de suas atribuições legais e
 considerando os Editais n.os 026/2021-CVU e 027/2021-CVU;
 considerando dificuldades manifestadas por candidatos para inscrição, devido à instabilidades
climáticas, levando a repetidas interrupções de energia elétrica/internet.
TORNA PÚBLICO, pelo presente Edital, que as inscrições para o Concurso Vestibular 2021, e para
o Processo de Avaliação Seriada – PAS/UEM 2021 ficam prorrogadas, nos seguintes termos:
1. O período de inscrições estende-se até o dia 08 de novembro de 2021.
2. O prazo de pagamento da taxa de inscrição estende-se até o dia 10 de novembro de 2021.
3. O período de solicitação de atendimento especial para pessoas com deficiência física e
necessidades especiais estende-se até o dia 08 de novembro de 2021.
4. O candidato poderá alterar informações na ficha de inscrição até o dia 08 de novembro de 2021,
conforme item 1.6.3 do Edital n.º 026/2021-CVU e item 1.8.9 do Edital n.º 027/2021-CVU.
5. Fica alterada a data para publicação dos editais das inscrições homologadas e não homologadas
para 12 de novembro de 2021.
6. Fica alterado o período para envio do link do vídeo e as partituras da Prova Prática de
Instrumento/Canto dos candidatos ao Curso de Graduação em Música para 16 a 22 de
novembro de 2021.
os

7. Ficam mantidos os demais prazos estabelecidos nos Editais n. 026/2021-CVU e 027/2021-CVU.
8. Os candidatos que ainda não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição e desejarem emitir
Boleto com a nova data de vencimento devem acessar o Menu do Candidato, em
www.vestibular.uem.br, e imprimir novo Boleto.

Publique-se e cumpra-se.

Maringá, 20 de outubro de 2021.

Maria Raquel Marçal Natali
Coordenadora Geral da CVU
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