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UEL aplica provas da primeira
fase no domingo

 A equipe da Co-
ordenadoria de Proces-
sos Seletivos (Cops) da 
UEL aplica no domingo 
(21) as provas da 1ª fase 
do Vestibular 2019. São 
60 questões objetivas 
de Conhecimentos Ge-
rais. Os portões dos 29 
locais de provas abrem 
às 13h20 e fecham pon-
tualmente às 14 horas. O 
concurso registrou a ins-
crição de 20.135 candi-
datos, inclusos treineiros.
 O Campus da 
UEL receberá o maior 
número de estudantes, 
cerca 7 mil candidatos. 
Ao todo, 1.990 pessoas 
vão trabalhar na aplica-
ção das provas no cam-
pus, escolas públicas e 
faculdades em Londrina.
 ACESSO - O 
candidato deve impri-
mir o Cartão de Inscri-
ção, disponível no site 

da Cops, colar uma foto 
3X4 e cópia da Carteira 
de Identidade. O cartão 
deve ser apresentado 
junto com um documento 
original com foto.
 A responsável 
pela Cops, professora 
Sandra Regina Garcia, 
recomenda que os can-
didatos cheguem aos lo-
cais de provas com uma 
hora e meia de antece-
dência. O objetivo é evi-
tar atrasos, já que Lon-
drina recebe neste fim de 
semana vários eventos e 
a expectativa é de gran-
de movimentação de veí-
culos. Ela orienta os can-
didatos de fora da cidade 
que conheçam o local de 
prova com antecedência, 
antes de domingo.
 NÚMEROS - Se-
gundo informações da 
Coordenadoria de Pro-
cessos Seletivos, dos 

mais de 20 mil inscritos 
para a 1ª fase, a maio-
ria é oriunda do Paraná, 
totalizando 12.079 candi-
datos. Destes, 7.536 são 
de Londrina. São Paulo é 
o segundo estado mais 
presente com 5.664 ins-
critos. Também farão as 
provas estudantes do 
Amapá, Acre e Amazo-
nas.
 A p r o x i m a d a -
mente 60% dos candi-
datos são do sexo femi-
nino - 12.079 mulheres 
e 8.067 homens. Com 
relação às cotas, 11.899 
estudantes optaram pelo 
sistema universal. Outros 
6.486 candidatos vão 
concorrer pelo sistema 
de cotas (escola pública); 
1.211 (negros provenien-
tes de escolas públicas) e 
550 negros. Há 1.107 es-
tudantes inscritos como 
treineiros, ou seja, fazem 

o concurso como experi-
ência, uma vez que não 
deverão concluir o Ensi-
no Médio até a data de 
matrícula.
 CONCORRÊN-
CIA - Como já é tradicio-
nal, o curso de Medicina 
é o mais concorrido. São 
122,07 candidatos por 
vaga no Sistema Univer-
sal, seguido por Biomedi-
cina (32,17) e Psicologia 
(31,18). A listagem com-
pleta pode ser acessada 
no endereço http://www.
cops.uel.
 VAGAS - São 
ofertadas 2.521 vagas 
em 53 cursos de gradu-
ação e outras 564 por 
meio do Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu), 
somando 3.085 vagas. 
A Cops divulga o resul-
tado da 1ª fase em 7 de 
novembro, às 17 horas, 
no endereço http://www.

cops.uel.br .
 ORGANIZAÇÃO 
- A equipe da Cops se 
reuniu nesta quarta-feira 
(17) com representantes 
da Polícia Militar, Prefei-
tura do Campus Univer-
sitário, Transporte Cole-
tivo Grande Londrina e 
Companhia Municipal de 
Trânsito e Urbanização 
(CMTU) para discutir a 
logística de trânsito no 

domingo.
 O acesso ao 
Campus da UEL, local 
de maior concentração 
de estudantes, será feito 
preferencialmente pela 
Avenida Castelo Bran-
co, a partir do meio-dia. 
Candidatos que fizerem 
as provas no Centro de 
Ciências Agrárias (CCA) 
terão acesso pela entra-
da no Ambulatório de Es-

pecialidade do HU e pela 
Moradia Estudantil.
 Para quem vier 
de Cambé também es-
tará liberado o acesso 
pela entrada do Jardim 
Colúmbia. Agentes de 
Segurança da UEL vão 
controlar o trânsito in-
ternamente. Equipes da 
CMTU e da PM traba-
lharão nas proximidades 
dos locais de provas.

Cartões do Enem serão
liberados na segunda-feira

 Os cartões de confir-
mação do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem 2018) 
de mais de 5 milhões de ins-
critos serão liberados na pró-
xima segunda-feira (22) pelo 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). Com o 
documento que pode ser obti-
do na página do participante 
será possível verificar o local 
onde cada candidato fará as 
provas.
 A recomendação da 
pasta é que cada estudante 
conheça o melhor trajeto para 
chegar ao lugar sem impre-
vistos. Além do local, o cartão 
também indica número de 
inscrição, data e horários das 
provas, detalhes sobre aten-
dimentos e recursos de aces-

sibilidade – se foi solicitado –, 
e o idioma estrangeiro escolhi-
do.
 A assessoria do Inep 
afirmou que não há casos de 
inscritos que não encontram 
seus cartões ou de informa-
ções equivocadas. De acordo 
com o órgão, os dados preen-
chidos na inscrição são auto-
maticamente inseridos nessa 
confirmação. De qualquer ma-
neira, a orientação é que, ha-
vendo algum problema, o es-
tudante entre em contato com 
os canais de atendimento do 
Ministério da Educação (MEC) 
pelo telefone 0800616161 ou 
pelo link Fale Conosco, no site 
da pasta, para que a demanda 
seja verificada.
 É importante lembrar 
que o governo decidiu manter 

o início do horário de verão, 
que começará no primeiro dia 
de prova do Enem, 4 de no-
vembro. O MEC recomenda 
que os estudantes entrem no 
ritmo do novo horário, dormin-
do uma hora mais cedo, cerca 
de uma semana antes, para 
não serem prejudicados na 
hora da prova.
 As provas serão apli-
cadas nos dias 4 e 11 de no-
vembro em todo o país. No 
primeiro dia do exame (4/11), 
serão aplicadas as provas de 
linguagem, ciências humanas 
e redação. A aplicação terá 
cinco horas e meia de dura-
ção. No segundo dia (11/11), 
haverá provas de ciências da 
natureza e matemática. Os 
estudantes terão cinco horas 
para resolver as questões.

Médicos examinam Bolsonaro, 
mas permanece expectativa

sobre debates
 O candidato pelo 
PSL à Presidência da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, passou 
por uma avaliação médica 
na manhã de hoje (18), com 
a equipe do Hospital Albert 
Einstein, que durou pouco 
mais de um hora e meia. A 
assessoria do candidato di-
vulgou uma nota informando 
que Bolsonaro apresentou 
evolução clínica e nutricio-
nal, mas não deixa claro se 
ele pode voltar às atividades 
normais.
 A expectativa é que 
a partir da avaliação Bolso-
naro defina sua participação 
em pelo menos dois debates 
com o adversário Fernando 
Handdad, do PT, e eventuais 
viagens fora do Rio 
de Janeiro. 
Nos últimos 
dias, o 
cand ida-
to do PSL 
disse que 
aguardava 
a avaliação 

médica para tomar decisões.
 Na nota, a assesso-
ria de Bolsonaro informa que 
ele passou hoje por exames 
de imagem e de laboratório e 
que “apresenta boa evolução 
clínica e a avaliação nutricio-
nal evidenciou melhora da 
composição corpórea, mas 
ainda exigindo suporte nutri-
cional e fisioterapia”.
 Em outra nota, di-
vulgada no início da tarde, a 
equipe médica informa que 
"o candidato à Presidência 
Jair Bolsonaro foi submetido 
hoje a avaliação médica mul-
tiprofissional, de exames de 
imagem e laboratoriais, que 
se mostraram estáveis. Apre-
senta boa evolução clínica e 
a avaliação nutricional evi-
denciou melhora da compo-

sição corpórea, mas ainda 
exigindo suporte nutricio-
nal e fisioterapia. Ainda 
permanece como fator 
limitante relativo a pre-
sença da colostomia."

Expectativas

 A avaliação foi fei-
ta por Antônio Luiz Macedo, 
cirurgião que operou o can-
didato em São Paulo no dia 
12 de setembro, e Leandro 
Echenique, cardiologista da 
equipe, na casa de Bolsona-
ro, na Barra da Tijuca, zona 
oeste do Rio de Janeiro. Os 
médicos que realizaram o 
exame não falaram com a 
imprensa.
 Os médicos chega-
ram por volta das 9h45 e dei-
xaram o local às 11h20. Na 
semana passada, os médi-
cos afirmaram que o quadro 
de saúde do candidato está 
evoluindo bem e que, prova-
velmente, ele seria liberado 
para todas as atividades de 
campanha hoje (18).
 A cirurgia para a reti-
rada da bolsa de colostomia 
está prevista para ser feita a 
partir do dia 12 de dezembro 
e requer duas semanas de 
recuperação.
 Por volta das 10h30, 
Bolsonaro recebeu a visita 
do candidato ao governo de 
Roraima Antônio Denarium 
(PSL). Na saída, ele disse 
que a conversa girou em tor-
no do ingresso de imigrantes 
venezuelano no Brasil, uma 
vez que grande parte entra 
por Roraima, gerando con-
trovérsias entre as autorida-
des locais e as federais.


