CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS

Faculdades Integradas dos Campos Gerais
4o Concurso Vestibular de 2018/1
2o Processo Seletivo pelo Aproveitamento do ENEM
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1a CHAMADA
O Diretor Acadêmico das Faculdades Integradas dos Campos Gerais, no uso de suas
atribuições legais, considerando a legislação em vigor, as Portarias do MEC de autorização e de
reconhecimento de seus cursos, o Regimento Unificado da Instituição, e os seus Editais nos 07/2018DAc e 08/2018-DAc, conjugado com o Edital no 12/2018-DAc, torna público o resultado do 4o
Concurso Vestibular de 2018/1 e do 2o Processo Seletivo pelo Aproveitamento do ENEM, em primeira
chamada, até o limite de suas vagas ofertadas.
I–

Os cursos, turnos, Unidade de oferta e número de vagas constam na relação abaixo:
Curso
Agronomia
Agronomia
Direito
Direito
Enfermagem
Enfermagem
Fisioterapia
Fisioterapia
Medicina Veterinária
Medicina Veterinária
Odontologia
Odontologia
Psicologia

Turno
Integral
Noturno
Matutino
Noturno
Matutino
Noturno
Matutino
Noturno
Integral
Noturno
Integral
Noturno
Noturno

Unidade da oferta
Mitaí/Olarias/Fazenda-Escola
Mitaí/Olarias/Fazenda-Escola
Mitaí
Mitaí
Olarias
Olarias
Olarias
Olarias
Mitaí/Olarias/Fazenda-Escola
Mitaí/Olarias/Fazenda-Escola
Olarias
Olarias
Mitaí/Olarias

Total de Vagas
4
4
9
13
9
6
5
6
9
4
7
9
9

II – A relação nominal de todos os candidatos classificados encontra-se disponível no Setor de
Protocolo do CESCAGE – Unidade Mitaí, na Rua Balduíno Taques, no 810, Centro, Ponta Grossa,
Paraná.
III – O candidato classificado poderá verificar o seu desempenho no respectivo processo seletivo que
tenha participado, através do site http://www.cescage.edu.br/vestibular/resultado-vestibular/,
seguindo orientação do próprio site.
IV – O boletim de desempenho poderá ser obtido individualmente pelo candidato mediante solicitação
no Setor de Protocolo do CESCAGE – Unidade Mitaí, na Rua Balduíno Taques, no 810, Centro,
Ponta Grossa, Paraná.
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V – Os candidatos classificados deverão retornar ao site: http://www.cescage.edu.br para
complementar os seus dados cadastrais e imprimir a ficha de apresentação dos mesmos, que deverá
acompanhar a respectiva documentação na ocasião do registro acadêmico e matrícula inicial.
VI – Para fazer o registro acadêmico e a matrícula inicial o candidato constante da relação de primeira
chamada deverá se apresentar na Secretaria Acadêmica do CESCAGE – Unidade Mitaí, na Rua
Balduíno Taques, no 810, Centro, Ponta Grossa, Paraná, no período de 05 a 08 de fevereiro de
2018, conforme estabelecido no Boletim Informativo no 04/2018-CCV que lhe foi entregue na
saída da prova do 4o Concurso Vestibular de 2018/1, munido dos documentos indicados no item
9 do respectivo Manual do Candidato:
a) 2 (duas) vias, uma das quais original e a outra em fotocópia, do histórico escolar completo da
conclusão do ensino médio ou equivalente, visado pelo órgão competente (Inspetoria, Núcleo
ou Delegacia de Ensino etc.);
b) 2 (duas) vias da certidão de nascimento ou de casamento, em fotocópia;
c) 2 (duas) vias do documento de identidade (face e verso), em fotocópia;
d) 1 (uma) via do CPF, em fotocópia;
e) 1 (uma) fotografia 3X4 recente e colorida;
f) 1 (uma) via do comprovante de residência (conta de água, ou de luz, ou de telefone), em
fotocópia.
Observações:
I – os documentos em fotocópia deverão ser autenticados pela Secretaria Acadêmica do
CESCAGE, mediante confronto com o documento original;
II – para a efetivação da matrícula de classificado menor de 18 anos é indispensável o
acompanhamento do pai ou responsável legal.
VII – O não comparecimento de candidato constante da relação de primeira chamada, no período
estabelecido para o registro acadêmico e a matrícula inicial, e/ou não apresentação dos
documentos solicitados, implicará na perda de sua vaga.
Registre-se, divulgue-se e arquive-se.
Ponta Grossa, 05 de fevereiro de 2018.
Antonio Carlos Schafranski
DIRETOR ACADÊMICO

