
OPORTUNIDADE!   
VESTIBULAR SERIADO/PROCESSO SELETIVO SERIADO 

 
UNIVERSIDADE INSCRIÇÕES DATA DE 

PROVA 
HORÁRIO 
DAS PROVAS 

CIDADE/PROVA 

Univers. Estadual de Ponta Grossa 
– UEPG – PSS 
http://portal.uepg.br/ 

01/08 a 05 /09  
PSS I R$ 57,00 
PSS II R$ 47,00 
PSS III R$ 37,00 

26/NOV 
DOMINGO 
 

14h às 
18h15min 
Abertura dos 
portões – 13h 

CASCAVEL 
Saídas: 
Toledo:11h50min 
Cascavel:18h30min 

Universid.  Estadual de Maringá   
UEM - PAS 
http://www.pas.uem.br/ 

28/08 a 27/09/ 
Aprox. R$ 75,00 

19/NOV 
DOMINGO 
 

13h50min às 
19h 

UMUARAMA 
Saídas: 
Toledo – 8h 
Umuarama- 19h 

Universidade Estad. do Centro-
Oeste –UNICENTRO - PAC 
http://www2.unicentro.br/ 

14/08 a 06/09 
Valo não 
informado 

15/10/17 
DOMINGO 

14h LARANJEIRAS DO 
SUL 
 

 

IMPORTANTÍSSIMO: A leitura do MANUAL DO ALUNO é imprescindível. Cada estudante é 

responsável pela sua inscrição e impressão do boleto. Atenção ao pagamento da taxa. 

AVALIAÇÃO SERIADA: 
O método de avaliação seriada é maneira simplificada de passar do Ensino Médio para o Superior. 

A inscrição e a avaliação começam ainda no 1° ano do Ensino Médio e se repetem nos anos seguintes. Ao 

final de cada ano (1°, 2° e 3°) o aluno realiza uma prova, no entanto a opção pelo curso só ocorre no último 

ano escolar. 

A Avaliação Seriada é um processo seletivo menos tenso porque exige o que foi aprendido naquele 

ano, ao contrário do Vestibular Tradicional e ENEM que exigem o que foi assimilado nos três anos de Ensino 

Médio e ou vida escolar. Apenas em algumas instituições o sistema é cumulativo (ao final do 2º ano, 

conteúdos de 1º e 2º anos, e ao final do 3º o conteúdo dos três anos, como no vestibular).  

Depois da realização das três provas é feita uma média com os resultados de cada ano e as vagas 

são preenchidas de acordo com a pontuação dos candidatos. Há um limite de vagas; o número é 

determinado pela instituição, em geral no edital de abertura das inscrições da terceira etapa. A maioria das 

instituições que oferecem esse tipo de avaliação permite que o candidato realize também, no último ano, o 

vestibular tradicional, sendo válido o melhor desempenho.  

 

Vantagens 

 Realizar o vestibular de maneira seriada concede aos candidatos alguns benefícios, por exemplo: se 

o aluno for mal na 1ª etapa ainda tem chance de se recuperar nas outras duas. A prova do sistema 

seriado mede o conhecimento do estudante aos poucos, de forma gradual e progressiva, isto permite 

que o aluno acompanhe sua evolução a cada ano, corrija as falhas, redirecione os estudos e defina 

suas aptidões.  

Mais informações poderão ser acessadas nos endereços de cada Universidade.                                                

Coord.Pedagógica – Eliane Reichel-2017 

Senhores Pais e Estudantes, 

As inscrições para os Processos Seriados, com provas em cidades mais próximas, já estão 

acontecendo. O Colégio poderá organizar o meio de transporte para o deslocamento, conforme o 

nº de inscritos. Para tanto, solicito a gentileza de conversarem com seus filhos e decidirem sobre 

a participação.  

 Documentos para realizar a inscrição: Identidade “atualizada”, CPF, Endereço completo... 

REUNIÃO COM OS PAIS E ESTUDANTES: Segunda, 14 de agosto – 18h30min – Sala de 

Reuniões. 


