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A Universidade Federal do Paraná, por meio de seu Núcleo de Concursos – NC, resolve retificar o item 3.4 
Recursos (Art. 46 a 51) do Edital N° 13/2007 – NC, que torna pública as normas que regem o Processo 
Seletivo 2007/2008 para ingresso nos cursos de ensino médio e profissionalizantes da Escola Técnica da 
UFPR ofertados para o ano de 2008, o qual passa a ter a seguinte redação:  
 
3.4 RECURSOS 
Art. 46 – Até 24 horas após o término de cada uma das provas, o NC publicará o gabarito provisório das 
questões objetivas na Internet (www.nc.ufpr.br).  
Art. 47 – Serão aceitos, pelo NC, questionamentos sobre o gabarito provisório que estejam em conformidade 
com o disposto nos §§ 1.º a 11 deste Artigo: 
§  1.º – Os candidatos poderão interpor recurso contra o gabarito provisório somente acessando o sistema de 
recursos disponível no site www.nc.ufpr.br. 
§  2.º – Para o acesso ao sistema é necessário o número da inscrição e uma senha que foi fornecida no dia da 
realização da prova.  
§  4.º – Serão analisados pela banca examinadora questionamentos que, na concepção do requerente, possam 
resultar na alteração do gabarito divulgado.  
§  5.º – Os recursos serão aceitos das 8h30min do dia 20 de novembro às 17h30min do dia 21 de novembro 
de 2007. 
§  6.º – Cada questão ou item deve ser cadastrado em um formulário eletrônico separado. 
§  7.º – Será aceito apenas 01(um) recurso por questão. 
§  8.º – Os candidatos devem seguir rigorosamente as instruções contidas no site www.nc.ufpr.br. 
§  9.º – Somente serão apreciados os recursos enviados virtualmente dentro dos prazos previstos no § 5.º deste 
Artigo. 
§  10 – Serão desconsiderados pelo NC questionamentos relativos ao preenchimento do cartão-resposta.  
§ 11 – O recurso será apreciado pela Banca Examinadora designada pelo Núcleo de Concursos, que emitirá 

parecer. O resultado será colocado à disposição do requerente a partir do dia 2 de dezembro de 2007. 
Art. 48 – Se qualquer recurso for julgado procedente, será emitido novo gabarito.  
Art. 49 – A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 

razão pela qual não caberão recursos adicionais.  
Art. 50 – Os pontos relativos às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que 

fizeram a prova. Se houver alteração, por força de impugnações, de item integrante do gabarito provisório, 
essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

Art. 51 – Com exceção dos recursos previstos nos artigos anteriores, não se concederá revisão de provas, 
segunda chamada, vistas, ou recontagem de desempenhos em qualquer das provas, devido às 
características do Processo. 

 
Mantêm-se as demais disposições constantes no edital N°. 13/2007 - NC. 

 
 

Curitiba, 19 de novembro de 2007. 
 

Prof. Alípio Santos Leal Neto 
Diretor da Escola Técnica 

 
 

Profa. Rosana de Albuquerque Sá Brito 
Pró-Reitora de Graduação e Ensino Profissionalizante 

 
 

                        VISTO: 
Prof. Dr. Carlos Augusto Moreira Jr. 

Reitor 


