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COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO - CPPS 
 

E D I T A L  N º  6 4 / 2 0 1 9 – C P P S  
 

 

A COMISSÃO CENTRAL DO PROCESSO SELETIVO – CPPS 
publica a relação dos candidatos aprovados no Vestibular Agendado – Verão 
2020, realizado no período de 09 a 14 de dezembro de 2019. 

A matrícula dos candidatos aprovados deverá ser realizada 
preferencialmente no período de 16 de dezembro de 2019 a 10 de janeiro de 
2020, das 8h30min às 20h00min, na Central de Atendimento Acadêmico – C.A.A., 
localizado no térreo do Bloco 1, mediante a entrega dos documentos constantes 
no final deste Edital. A confirmação da matrícula após o período indicado 
dependerá da existência de vagas remanescentes. 

 
CANDIDATOS APROVADOS: 

 

ADILSON APARECIDO TOMAI 

ADRIANA DOS SANTOS 

ADRIANO DOS SANTOS 

ALINE MATTE GRANDO 

AMANDA LUZ DE BRITO 

CARLA HUERGO 

CAROLINE CORREA DE FRANÇA TABORDA 

CLAUDIANI CERINO SILVA 

DEBORA DA SILVA DE LARA 

ELIAS MARTINS MACHADO 

EMANUELE SCHNEIDER DA SILVA 

FÁBIO HENRIQUE  BORTOLUZZI   ALVES 

GIOVANA LACERDA SANTOS 

GIOVANNA DANTAS FERNANDES 

GISELE DE LIMA VIEIRA 

GIULIA MARIA LEMOS 

HELENA GUAN 

HENRIQUE MATHEUS MEDEIROS DE MELLO DIAS 

ISIS REJANE PADILHA DA SILVA 

JADE CAROLINE OLIVEIRA DE GODOI 

JONATHAN RAFAEL ROCHA 

KEVELLYM MARQUES LUZ 

KLEBER HENRIQUE PADILHA DE FREITAS 

LARISSA GALVÃO DE LIMA 

LIDIANE GABRIELLI DE AQUINO 

LUCAS FERREIRA DE LIMA 

LUCAS SARZI SARTORI 

MANOELA DOS SANTOS SILVA 

MATHEUS HERRMANN NAVARRO 

NATALIA MENDES TABORDA 

NICOLI VOROBI MARQUES 
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PEDRO HENRIQUE HEIDEMANN LOPES 

RAFAELA JOVINSKI COSTA 

RAPHAEL MIRANDA MOREIRA 

REZUNI DE FÁTIMA ESSER ELAZAR 

SAMUEL VALÉRIO DOS SANTOS SOARES 

SARAH KARINE ALVES MALKO 

TAIS GABRIELA DE OLIVERA PEREIRA 

TAMIRES LOURENÇO BUENO 

TATIANA CRISTINA SOARES RUBIN 

VITOR MATEUS MACHADO SCHNEIDER 

 
Por ocasião do registro acadêmico, o candidato aprovado deverá 

comparecer com os seguintes documentos:  
a) comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente: 

 uma fotocópia e original para conferência do histórico escolar, se o 

candidato cursou ensino médio não-profissionalizante; 

 uma fotocópia e original para conferência do diploma ou certificado de 

conclusão (frente e verso numa única folha), registrado no órgão 

competente, se o candidato cursou ensino médio profissionalizante, além de 

fotocópia autenticada do histórico escolar; 

 uma fotocópia autenticada do certificado de revalidação do ensino médio, 

conforme estabelece a legislação brasileira para o caso de estudantes 

que concluem o curso no exterior.   

 uma fotocópia e original para conferência do diploma (frente e verso numa 

única folha), registrado no órgão competente, e do respectivo histórico 

escolar, se o candidato classificado possuir grau superior; 

 uma fotocópia autenticada do certificado de revalidação do ensino médio, 

conforme estabelece a legislação brasileira para o caso de estudantes 

que concluem o curso no exterior;  

b) uma fotocópia e original para conferência da certidão de nascimento ou 

casamento; 

c) uma fotocópia e original para conferência da cédula ou carteira de identidade; 

d) uma fotocópia e original para conferência do cadastro de pessoa física (CPF); 

e) comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade, tendo 

como certo que pelo 1º semestre de 2020 serão cobradas mais 5 parcelas; 

f) comprovante de residência. 

g) assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais, por si ou por 

responsável caso o candidato seja menor de 18 anos, em formulário fornecido pela 

Central de Atendimento Acadêmico no ato da entrega dos documentos. 

 

Se houver a falta de entrega de algum dos documentos solicitados, o 

candidato assinará no ato da matrícula o termo de responsabilidade, se 

comprometendo a realizar a entrega do referido documento até o dia 14 de 

fevereiro de 2020.  
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Perderá o direito a vaga, em qualquer época, mesmo após o registro 

acadêmico, o candidato classificado que tenha realizado o Processo Seletivo 

usando documentos ou informações falsas ou outros meios ilícitos. 

 

Curitiba, 16 de dezembro de 2019. 
 

 
 

Prof. Eduardo Bolicenha Simm 
Presidente da CPPS 


