
   
Edital nº 012/2017 – D.G. 

 
I Processo Seletivo de 2018 

 

RETIFICAÇÃO Nº 01 
 

A Faculdade de Pato Branco – FADEP, autorizada pela Portaria 746/2000-MEC de 
26/05/2000, em consonância com o Regimento Institucional, TORNA PÚBLICO as retificações 
a seguir que regem o I Processo Seletivo 2018 para o curso de Medicina: 
 
Onde se lê: 
 
9.2 A matrícula dos alunos classificados na chamada geral será a partir do dia 08/12/2017 

até o dia 12/12/2017, no Setor de Multiatendimento da FADEP: Rua Benjamin Borges 
dos Santos, nº 1.100, Bairro Fraron – Pato Branco/PR, das 13h às 22h; no sábado o 
horário será das 9h às 12h. 

 
9.3 No caso de não serem preenchidas as vagas ofertadas, a primeira chamada 

complementar será divulgada no dia 12/12/2017. A lista com os aprovados na primeira 
chamada complementar será publicada no endereço eletrônico do NC/UFPR 
(www.nc.ufpr.br). 

 
9.4 A matrícula dos alunos classificados em segunda chamada será a partir do dia 

13/12/2017 até o dia 15/12/2017, conforme horário e local descritos no item 9.2 deste 
Edital. 

 
Leia-se: 
 
9.2 A matrícula dos alunos classificados na chamada geral será a partir do dia 01/12/2017 

até o dia 06/12/2017, no Setor de Multiatendimento da FADEP: Rua Benjamin Borges 
dos Santos, nº 1.100, Bairro Fraron – Pato Branco/PR, das 08h às 12h e das 13h às 
18h; no sábado o horário será das 08h às 12h. (Alterado pela Retificação nº 02 
publicada em 29/11/2017) 

 
9.3 No caso de não serem preenchidas as vagas ofertadas, a primeira chamada 

complementar será divulgada no dia 07/12/2017. A lista com os aprovados na primeira 
chamada complementar será publicada no endereço eletrônico do NC/UFPR 
(www.nc.ufpr.br). (Alterado pela Retificação nº 02 publicada em 29/11/2017) 

 
 
9.4 A matrícula dos alunos classificados na primeira chamada complementar será a partir 

do dia 07/12/2017 até o dia 11/12/2017, conforme horário e local descritos no item 9.2 
deste Edital. (Alterado pela Retificação nº 02 publicada em 29/11/2017) 

 
Pato Branco, 01 de novembro de 2017. 
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Presidente da Comissão do Vestibular 
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