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UniOpet abre inscrições para o Vestibular de Verão 2019 

 

Já estão abertas as inscrições para o Vestibular de Verão 2019 do Centro Universitário UniOpet. As 

vagas são para 30 cursos superiores de graduação presenciais, semipresenciais e a distância, nas 

áreas de exatas, humanas e sociais aplicadas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site 

www.uniopet.com.br/vestibular, nos campi do UniOpet no Rebouças e no Centro Cívico, em Curitiba, e 

nos 22 polos de apoio presencial no Paraná e Santa Catarina para os cursos de ensino a distância. 

  

As provas são agendadas e realizadas presencialmente em uma das unidades ou polos do Centro 

Universitário UniOpet. Os cursos semipresenciais em Arquitetura, Estética, Gastronomia e Engenharia 

de Produção são as novidades no processo seletivo de verão. 

  

Processo seletivo 

As provas para os cursos presenciais serão realizadas nos campi do UniOpet no Rebouças e Bom 

Retiro. Os estudantes podem agendar as avaliações de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e 

sábados às 9h às 11h. Para as graduações a distância há ainda 22 polos de apoio presencial no Paraná 

e em Santa Catarina. O estudante que fez 450 pontos ou mais e não zerou a redação do Enem pode 

utilizar o resultado e não realizar o Vestibular. 

  

Financiamentos estudantis 

As mudanças nas regras do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) aumentam a procura por opções 

de financiamento estudantil em alternativa ao programa do Ministério da Educação (MEC). O sonho de 

conquistar o diploma da graduação tornou-se real para milhares de brasileiros nos últimos anos com a 

ampliação das opções privadas de financiamento, que incluem bolsas integrais ou parciais, e juros 

baixos. No UniOpet os alunos contam com opções do Programa Universidade para Todos (Prouni), 

Pravaler, Educa Mais Brasil e do Programa de Financiamento Interno (FicOpet). 

  

Novo curso 

Para o Vestibular de Verão de 2019 a novidade será o curso de Arquitetura e Urbanismo. O objetivo do 

curso é preparar os profissionais para empreender e gerir escritórios de arquitetura, projetos, 

alternativas sustentáveis e startups, além de preparar para a prática profissional aliada ao conhecimento 

teórico. O curso terá a duração de cinco anos e será semipresencial com duas atividades práticas 

semanais. 

  

Modalidade semipresencial 

Outra novidade no processo seletivo de verão são os cursos semipresenciais. O formato da modalidade 

de ensino mescla encontros presenciais com o ensino a distância. O modelo é ideal para quem busca 
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flexibilidade na graduação presencial. Para o Vestibular de Verão 2019 serão quatro cursos 

semipresenciais: Arquitetura, Estética, Gastronomia e Engenharia de Produção. 

  

Cursos 

O UniOpet oferece graduação em Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia 

Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Pedagogia, Pedagogia – 2.ª Licenciatura e 

Publicidade e Propaganda, além dos cursos superiores de tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Comércio Exterior, Estética e Cosmética, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, 

Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão Comercial, Gestão Empreendedora, Gestão Financeira, 

Gestão Pública, Logística, Marketing, Processos Gerenciais e Produção Multimídia. O curso de Direito 

do UniOpet também terá novidades para o processo seletivo de verão. O candidato terá duas opções de 

campi: Centro Cívico e Rebouças. 

  

Serviço 

Vestibular de Verão 2019 UniOpet 

Inscrições: pelo site www.uniopet.com.br/vestibular, nos campi do Centro Universitário UniOpet do 

Rebouças e Centro Cívico ou nos polos de apoio presencial 

Provas: Vestibular agendado 

Informações: www.unioet.com.br/vestibular e (41) 3028.2828 
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