Portaria No 143 de 10/02/2014
O Reitor da Universidade Positivo (UP), no uso de suas
atribuições estatutárias,
Considerado...
a) que a UP tem realizado diversos processos seletivos, tais como: vestibular para os
cursos de bacharelado e licenciatura; vestibular para os Cursos Superiores de
Tecnologia; vestibular para os cursos de Educação à Distância; seleção para os
programas de Mestrado e Doutorado; seleção para atividades acadêmicas, a
exemplo do PIC;
b) que a UP tem realizado diversos processos seletivos para a mesma finalidade, a
exemplo dos vestibulares agendados para os cursos já referidos;
c) que têm sido realizados processos seletivos fora do câmpus-sede da instituição,
inclusive fora do município de Curitiba;
d) que a UP está em expansão pela abertura de novas unidades em Curitiba, pela
criação de câmpus fora da sede e iniciando as operações de Educação à Distância;
e) que tem havido aumento do número de candidatos ao vestibular e a outros processos
seletivos,
RESOLVE:
Art. 1o Criar o DEPARTAMENTO DE PROCESSOS SELETIVOS (DPS) da
UNIVERSIDADE POSITIVO, vinculado à Reitoria, encarregado de planejar, organizar
e realizar os processos seletivos que tenham por finalidade selecionar alunos para
ingresso nos cursos de Graduação e Pós-Graduação ou para participação em
programas, projetos, pesquisas e atividades.
Art. 2o Os processos seletivos referidos nesta Portaria são os que envolvem abertura
de inscrição, realização de provas, classificação e admissão, por meio de regras
firmadas em Edital, os quais envolvem competição que implique a possibilidade de
reprovação em razão de número de vagas inferior ao número de candidatos ou
reprovação por não atendimento de norma legal ou interna.
Art. 3o O DPS concentrará as atividades de planejamento, operação logística e
execução das atividades do processo seletivo até a conclusão do resultado final.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Curitiba (PR), 10 de fevereiro de 2014.
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