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A Universidade Federal do Paraná, por seu Núcleo de Concursos – NC, instituído em caráter permanente 
pela Portaria n.º 95–UFPR de 12/06/2002, considerando a Lei nº 12.799, de 10/0413, resolve alterar os 
artigos abaixo relacionados do edital nº 03/2013 – NC, que torna públicas as normas que regem o 
Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação da UFPR no ano de 2013, da seguinte forma: 
 
 
2 INSCRIÇÕES 

 
Art. 9.º –  As inscrições serão realizadas no período entre o dia 20 de abril e as 16 horas do dia 15 de 

maio de 2013. 
Art. 10 – A taxa de inscrição para o Processo Seletivo será de R$ 80,00 (oitenta reais) e deverá ser paga 

até o dia 15 de maio de 2013. 
Art. 11 – A inscrição deverá ser feita pela Internet (www.nc.ufpr.br), mediante o preenchimento do 

formulário de inscrição, e será consolidada após o pagamento do boleto bancário correspondente ou 
após a homologação da isenção dessa taxa. 

§ 1.º – Para a inscrição não será exigido o envio de qualquer documento ao Núcleo de Concursos, salvo 
o previsto no art. 14, § 4º e art.18 do Edital nº 03/2013. 

Art. 14 – O candidato com deficiência que se enquadre nas categorias discriminadas no Decreto Federal 
nº 3.298/1999 em seus artigos 3.º e 4.º, este último com a redação dada pelo Decreto nº 5.296/2004, 
poderá optar por concorrer também à vaga de seu curso prevista para pessoas com deficiência, desde 
que manifeste esse interesse no ato de inscrição. 

[...] 
§ 4.º– O candidato que concorrer à vaga prevista para deficiente deverá, durante o período de 20 de 

abril a 15 de maio de 2013, imprimir e entregar, pessoalmente ou via Sedex, ao Núcleo de Concursos 

da UFPR, Campus I (Agrárias), localizado na Rua dos Funcionários, 1540 no bairro Juvevê, CEP 
80035-050, em Curitiba/PR, os seguintes documentos: 

[...] 
§ 6.º – A avaliação pela banca a que se refere o parágrafo anterior será realizada nos dias 21 e 22 de 

maio de 2012, em local e horários a serem disponibilizados no site do NC (www.nc.ufpr.br). 
Art. 15 – O candidato que, após fazer e pagar sua inscrição, desejar alterar alguma opção, como a de 

curso, de categoria de concorrência, ou de língua estrangeira, poderá fazê-lo até o dia 16 de maio de 
2013, mediante o preenchimento do formulário próprio (disponível no site www.nc.ufpr.br) e 
pagamento do boleto bancário no valor de R$ 15,00 (quinze reais). O simples agendamento bancário 
não terá validade. 

Art. 18 – Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que comprove não poder arcar 
com tal ônus junto ao Núcleo de Concursos, mediante inscrição no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – CadÚnico, conforme Decreto 6.593 de 02/10/08 ou para o candidato 
que comprovar cumulativamente  renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio 
e ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola 
de rede privada, de acordo com a Lei nº 12.799, de 10/04/13. 

§ 1.º – O pedido de isenção deverá ser solicitado no período compreendido entre os dias 20 a 26 de abril 

de 2013 em um dos formulários específicos que estarão disponibilizados no site www.nc.ufpr.br.  
§ 2.º –  Para solicitar a isenção, o candidato deverá primeiramente preencher o formulário de inscrição.  

§ 3.º – Para a Isenção pelo CadÚnico: o candidato deverá informar o Número de Identificação Social – 
NIS, atribuído pelo CadÚnico e o número do protocolo de inscrição.  

§ 4.º – Para obter a Isenção pela Lei n° 12.799 de 10/04/13, o candidato deverá: 
- imprimir e preencher a declaração de renda familiar disponível no site do NC; 

- fotocopiar e autenticar os documentos que comprovem a renda familiar per capita igual ou inferior a 
um salário mínimo e meio conforme a relação constante no anexo do Edital n° 03/2013 - NC  

- fotocopiar e autenticar uma declaração ou um documento que demonstre que o candidato cursou 
todo o ensino médio com aprovação em escola de rede pública ou como bolsista integral em escola da 

rede privada; 
- colocar todos os documentos em um envelope, lacrá-lo e entregá-lo diretamente na sede do Setor 

Litoral (rua Jaguariaíva, 512 - Caiobá - Matinhos - antiga Associação Banestado) ou no Núcleo de 
Concursos (Campus I – Agrárias, rua dos Funcionários, 1540, em Curitiba, Paraná), de segunda a 

sexta-feira, das 8h30mim às 17h30mim. No envelope deve estar especificado: Documentos para 
isenção da taxa de inscrição do Processo Seletivo, edital n° 03/2013, nome do candidato e número da 

inscrição. Não serão aceitos documentos enviados pelo correio. 
§ 5.º – Não serão aceitos pedidos de isenção após a data especificada no § 1.º deste artigo. A resposta 

sobre o deferimento ou não do pedido de isenção será disponibilizada no site www.nc.ufpr.br a partir 

do dia 10 de maio de 2013. 
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§ 6.º –  Aqueles que não obtiverem isenção deverão consolidar sua inscrição efetuando o pagamento do 

boleto bancário até o dia 15 de maio de 2013.  

 
Mantêm-se as demais disposições constantes no Edital N° 003/2013-NC. 
 
 

Curitiba, 16 de abril de 2013. 
 
 
 

Prof.ª Dra. Maria Amélia Sabbag Zainko 
Pró-Reitora de Graduação e Educação Profissional 

 
 
 
 

Prof. Dr. Zaki Akel Sobrinho 
Reitor da UFPR 

 
 

 


