
 
 

EDITAL Nº 07/2020 
 
 A Faculdades Pequeno Príncipe vem por meio deste informar que: 
 
 
1. Em razão da não efetivação da matrícula até o dia 05 de março de 2020 foram 
considerados desclassificados os seguintes candidatos: 
 

CANDIDATOS PERÍODO 

PIETRA GRANZOTTO COSTA 3º 

LUCCAS GABRIEL MIRANDA E SILVA 3º 

 
2. De consequência, vem por meio deste convocar os candidatos classificados em lista 
de reserva para apresentação dos documentos especificados no Edital 025/2019, para 
preenchimento das 02 (duas) vagas remanescentes: 

 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS  CLASSIFICAÇÃO PERÍODO 

MARIA VERÔNICA DE ALMEIDA SANTOS NITSCHE 5º 3º 

KETHELLYN DAYANNE PEREIRA DE CARVALHO 6º 3º 

MARIANA PEREIRA BARBOSA 7º 3º 

KARINA BERNERT 8º 3º 

 
3. Os candidatos aqui convocados deverão incluir no ‘Ambiente do Candidato’, site 
da FPP: www.faculdadespequenoprincipe.edu.br, a documentação especificada no 
Edital 025/2019 até dia 11 de março de 2020. 
 
4. Destes, serão aprovados 02 (dois) candidatos, de acordo com o número de vagas 
remanescentes, e obedecida a ordem de classificação acima relacionada.  
 

Documentação necessária para análise do Histórico Escolar e Planos de Ensino/ 
Planejamentos de Aprendizagem: 

a) Histórico escolar expedido pela instituição de origem, onde conste a forma de 
ingresso do aluno; 
b) Declaração da situação atual do aluno na instituição de origem que comprove 
estar vigente seu vínculo com a mesma; 
c) Declaração dos dados do processo de seleção e admissão (concurso 
vestibular), exceto nos casos em que o ingresso na instituição de origem tenha se 
dado por aproveitamento de curso superior; 
d) Programas das disciplinas cursadas, autenticados pela instituição de origem. 
e) Comprovante que informe o sistema de avaliação da Instituição de origem. 
 

Segue abaixo o cronograma desta nova etapa do Processo Seletivo:  

09 de março de 2020 Convocação de classificados constantes de lista de reserva do resultado da 
1ª fase  

09 a 11 de março de 2020 Prazo para entrega dos documentos para análise da 2ª fase 

12 de março de 2020 Resultado dos aprovados no processo seletivo a partir das 12h00 



16 de março de 2020 

Período de Matrícula –  
A matrícula será realizada em duas etapas, sendo a 1ª etapa ‘matrícula 
financeira’ com geração do boleto na área do candidato e pagamento do 
boleto da primeira mensalidade do Curso de Medicina nos dias 12 e 13 de 
março 
A 2ª etapa ‘matrícula acadêmica’ com entrega dos documentos 
comprobatórios na secretaria, conforme abaixo: 
 
Documentos necessários:  
a) Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente (original e cópia 
simples);  
b) Certidão de Nascimento ou de Casamento passada por Oficial de 
Registro Civil (original e cópia simples);  
c) Carteira de Identidade (original e cópia simples);  
d) CPF (original e cópia simples);  
e) Prova de que está em dia com o Serviço Militar (original e cópia 
simples), para os candidatos do sexo masculino; 
f) Título de Eleitor (original e cópia simples);  
g) 2 (duas) fotografias 3x4 recentes;  
h) Comprovante de endereço atualizado (cópia simples); 
 
Documentos do Ensino Superior:  
i) Histórico escolar original expedido pela instituição de origem, onde 
conste a forma de ingresso do aluno; 
j) Declaração original da situação atual do estudante na instituição de 
origem que comprove estar vigente seu vínculo com a mesma; 
k) Declaração original dos dados do processo de seleção e admissão 
(concurso vestibular), exceto nos casos em que o ingresso na instituição de 
origem tenha se dado por aproveitamento de curso superior;  
l) Programas originais das disciplinas/Unidades Curriculares cursadas, 
autenticados pela instituição de origem; 
m) Comprovante original que informe o sistema de avaliação da Instituição 
de origem. 

 

Curitiba, 09 de março de 2020.  
Faculdades Pequeno Príncipe 


