EAD e portal do aluno Unopar

Guia de conteudo:
Inscrições Unopar 2019
Siga o passo a passo para realizar a sua inscrição no vestibular da Unopar 2019
Resultado Unopar 2019
Bolsas de estudo Unopar de 78%
Curso Unopar 2019
Unopar EAD
Contato Unopar
Acessar o site da Unopar para consultar o EAD, portal do aluno, vestibular, inscrição,
resultados e garantir a bolsa de estudo de 2019. A Universidade do Norte Paraná, Unopar, é
uma instituição de ensino que está presente em todo o Brasil oferecendo cursos à distância
de qualidade e com reconhecimento do Ministério da Educação. Se você quer ter a chance de
conseguir um diploma de curso superior estudando na Unopar 2019, então continue lendo
esse artigo que vamos te ensinar tudo sobre como são feitas as inscrições e como você pode
conseguir bolsas de até 78% de desconto. Conﬁra!

Inscrições Unopar 2019
Para se inscrever na Unopar 2019 os candidatos têm 3 opções de ingresso, pelo vestibular
tradicional, pelo vestibular agendado e utilizando a nota do Enem. Aqueles que optam pelas
provas de vestibular, precisam de pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 30 reais para
poder conﬁrmar a sua inscrição.

Siga o passo a passo para realizar a sua inscrição no vestibular da Unopar
2019
Acesse unopar.com.br
Clique em inscreva-se e então dê início ao seu cadastro
Escolha o tipo de ingresso que você deseja, vestibular agendado ou tradicional.
No caso do vestibular agendado, você pode escolher também o melhor dia e horário
de acordo com a sua disponibilidade
Imprima o boleto no valor de R$ 30 reais e realize o pagamento
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A inscrição será conﬁrmada assim que o boleto for compensado e o pagamento for
conﬁrmado.
E depois é necessário fazer a prova objetiva de múltipla escolha e a redação. Ao todo o
vestibular tem duração de 5 horas e acontece na cidade polo escolhida pelo candidato no
momento da inscrição.
Já quem escolher por ingressa na Unopar 2019 utilizando a nota do Enem, não é preciso
realizar nenhuma prova, apenas pagar a inscrição de R$ 30 reais.

Resultado Unopar 2019
Os resultado da Unopar 2019 são divulgados diretamente no site da instituição, os alunos
selecionados também recebem um email de conﬁrmação. Sendo assim, é importante que
você cadastre um email que esteja válido e ativo, assim não perde o comunicado, caso você
seja aprovado no vestibular.
Após a aprovação a matrícula deve ser realizada diretamente no polo escolhido para as
provas presenciais e os alunos que passarem no vestibular da Unopar 2019 devem levar
consigo os seguintes documentos:
Cópia de CPF
Cópia de RG
Histórico escolar
Comprovante de conclusão de ensino médio
Comprovante de residência

Bolsas de estudo Unopar de 78%
Para quem deseja ter um diploma de curso superior, mas não tem condições de pagar por
mensalidades. Então é possível conseguir bolsas de estudo de até 78% de desconto por meio
do Educa Mais Brasil.
Para ter acesso aos descontos você deve ir diretamente ao site do Educa Mais Brasil pelo:
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educamaisbrasil.com.br/unopar
Procure os cursos com bolsa de estudo disponíveis e caso encontre o de seu interesse
clique em Quero essa Bolsa.
Faça seu cadastro no site e aguarde o email de aprovação da bolsa.
Caso seja selecionado para uma das bolsas o aluno deve imprimir o comprovante da bolsa e
levá-lo junto com os documento de matrícula até o polo escolhido para fazer o curso da
Unopar 2019.
As bolsas do Educa Mais Brasil variam de valor, mas podem chegar até 78% do valor total, e
o aluno só precisa de pagar o restante da diferença mensalmente.

Curso Unopar 2019
A Unopar 2019 está com diversos cursos de graduação e pós graduação para quem deseja se
qualiﬁcar e se especializar nas mais diversas áreas. Os cursos mais populares são:
Gestão Ambiental
Marketing
Gestão Hospitalar
Estética e Imagem pessoal
Desenvolvimento pessoal
Ciências contábeis
Administração
Letras
Serviço Social
Pedagogia

Unopar EAD
Uma das vantagens da Unopar é que você optando pelos cursos à distância pode escolher o
melhor dia e horário para estudar. Assim consegue fazer seus horários de estudo de acordo
com sua rotina, podendo conciliar trabalho e até mesmo outros estudos.
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Na Unopar você só precisa de comparecer a aulas presenciais a cada uma vez por mês, e em
dias de provas programas previamente conforme calendário divulgado no início do ano letivo.
Então não perca a chance e faça sua inscrição na Unopar 2019 e garanta sua vaga no curso
superior de uma faculdade com cursos de qualidade.

Contato Unopar
Para ter acesso a mais informações sobre os cursos e bolsas da Unopar acesse ao site
www2.unopar.br e clique na opção de contar. O atendimento online funciona de segunda à
sexta das 8h às 21 horas. No site você ainda tem acesso a informações sobre os polos onde a
Unopar atua e pode escolher o mais próximo a sua localidade. Entre agora mesmo e garanta
a sua vaga na Unopar 2019!
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