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EDITAL nº 007/07
 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR - 

PROUNI
 ( ART. 48 do Regimento Geral)

Johnny  Rocha  Jordan,  Reitor  da  Universidade  do  Planalto  Catarinense  –  UNIPLAC,  em 
exercício,  e  Elson  Rogério  Bastos  Pereira,  Secretário  Acadêmico,  no  uso  de  suas  atribuições,  nos 
termos do Regimento Interno e da legislação vigente, Lei nº 11.096/2005 e Portaria nº 1.853/2006 / 
MEC, promovem Processo Seletivo para preenchimento de vagas existentes nos diversos cursos dessa 
Universidade,  destinados  aos  pré-classificados  no  programa  PROUNI,  adotando  os  seguintes 
procedimentos: 

INSCRIÇÕES PROUNI – PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIPLAC

DATA,  HORÁRIO E LOCAL  DA AFERIÇÃO DAS INFORMAÇÕES:
Data:  25/01/07, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 22:00 horas.  
Local: Extensão Acadêmica - UNIPLAC

                       - Aferição das informações prestadas pelos candidatos pré-selecionados,
                         conforme solicitação feita pela MEC.
                         Esta etapa tem caráter eliminatório, pois os candidatos que não aparesentarem
                         a documentação exigida serão excluídos do processo.
  
              

DATA E HORÁRIO DA PROVA
Data: 26/01/07, com início às 08 horas, prova de conhecimento teórico, contendo 20
          (vinte) questões, sendo 05 (cinco) de conhecimentos gerais e mais 15 (quinze)
           de conhecimentos específicos, com 04 (quatro)  alternativas de  respostas  do 
           tipo  múltipla escolha, sobre  aspectos  sócio-cultural-político-econômico  de
           Santa Catarina.

QUANTO À CLASSIFICAÇÃO:

Serão classificados, nesta etapa, os candidatos que obtiverem como resultado final, no
mínimo, nota 7,5.



OBSERVAÇÕES:

1) Toda e qualquer inscrição com documentação incompleta acarretará na desclassificação do aluno.
2) A adulteração de qualquer elemento da cópia da cédula de identidade em relação à sua original, a 

não-veracidade do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente, do certificado ou diploma 
do Ensino Médio ou equivalente e da declaração apresentada na ficha de inscrição, verificada a 
qualquer tempo, implicará o cancelamento da inscrição.

   3) À UNIPLAC reserva-se o direito de não oferecer o curso, caso não se confirme, no mínimo, o
       preenchimento de 75% das vagas oferecidas.  

Lages, 17 de janeiro de 2007
               

                   Elson Rogério Bastos Pereira                            Johnny Rocha Jordan
                         Secretário Acadêmico                                      Reitor em exercício       


