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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E ENSINO PROFISSIONALIZANTE 
NÚCLEO DE CONCURSOS 

EDITAL N.º 10/2006 – NC 
 
A Universidade Federal do Paraná, por meio de seu Núcleo de Concursos – NC, com fulcro no Art. 85 do Edital N.° 
05/2006-NC, publica as normas para a realização de nova prova da primeira fase de seu Processo Seletivo, nos cursos em 
que, em conseqüência de situação climática adversa ocorrida no dia 19/11/2006, tornou-se impossível a justa comparação 
dos resultados entre os candidatos devido a diferenças de condições de realização das provas. 
 
Art. 1.º -  Estão consideradas sem efeito as provas do dia 19 de novembro de 2006 realizadas pelos candidatos que 

concorrem aos cursos especificados no quadro abaixo:  
 

CURSO  
 
TURNO 

Administração  N 

Arquitetura e Urbanismo  MT 

Bacharelado em Ciência da Computação TN 

Ciências Biológicas  MTN 

Comunicação Social - Jornalismo  MN 

Comunicação Social - Relações Públicas  MN 

Design - Design de Produto M 

Design - Design Gráfico  M 

Educação Artística - Desenho  T 

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia  MT 

Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena) M 

Filosofia (Bacharelado com Licenciatura Plena)  N 

Geografia M 

História  T 

Nutrição  MT 

Psicologia  MT 

Tecnologia em Sistemas de Informação  N 

Turismo N 

Zootecnia  MT 

 
Art. 2.º - Ficam convocados a realizar nova prova de primeira fase no dia 01 de dezembro de 2006 os candidatos para 

ingresso nos cursos acima especificados que compareceram à prova prevista para o dia 19/11/2006, submeteram-se à 
identificação e assinaram a lista de presença. 

§ 1.º - Todos os candidatos que se enquadrem nas condições previstas no caput deste artigo deverão realizar a nova prova 
correspondente à primeira fase do Processo Seletivo mesmo que, por razão de saúde ou de necessidade especial tenham 
realizado a prova do dia 19/11 em locais não afetados pelas intempéries.  

§ 2.º - Os candidatos inscritos para os cursos especificados no quadro acima que em razão de ausência no dia 19/11 não se 
submeteram aos procedimentos de identificação estão eliminados do Processo Seletivo. 

 
Art. 3.º - A nova prova da primeira fase do Processo Seletivo será realizada no dia 1º de dezembro de 2006, com início às 14 

horas e duração de 5 horas, nos locais a serem divulgados pelo NC. 
§ 1.º - O comprovante de ensalamento dos candidatos para realização da nova prova estará disponível na Internet 

(www.nc.ufpr.br) a partir do dia 24 de novembro de 2006 e deverá ser impresso pelo candidato para acesso aos locais de 
prova. 

§ 2.º - O candidato de qualquer dos cursos mencionados no quadro do Art.1.º que faltar à nova prova de primeira fase 
prevista para o dia 1º de dezembro de 2006 será eliminado do Processo Seletivo.  

 
Art. 4.º – Até 2 horas após o término da prova, o NC publicará o gabarito provisório das questões na Internet 

(www.nc.ufpr.br). 
§ 1.º – Questionamentos que, na concepção do requerente, possam resultar na alteração do gabarito divulgado, deverão ser 

redigidos em formulário específico (disponível no site www.nc.ufpr.br) e protocolados na Secretaria do NC, localizada na 
Rua dos Funcionários, 1540, Setor de Ciências Agrárias, no bairro Juvevê, Curitiba, até as 17 horas do dia 03 de 
dezembro de 2006. 

§ 2.º – Não serão aceitos recursos enviados por outros meios como SEDEX, e-mail, AR, etc. 
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Art. 5.º – Os recursos serão apreciados por Banca Examinadora designada pelo Núcleo de Concursos, que emitirá parecer 
até as 17 horas do dia 05 de dezembro de 2006, sendo os resultados comunicados aos requerentes nos próprios autos dos 
recursos. 

 
Art. 6.º  – Uma vez julgados os recursos apresentados, será emitido o gabarito definitivo.  
 
Art. 7.º – A convocação dos candidatos dos cursos relacionados no art. 1.° deste Edital que forem classificados para a 

segunda fase e o comprovante de ensalamento da segunda fase estarão disponíveis na Internet (www.nc.ufpr.br) no dia 
07 de dezembro de 2006. 

 
Art. 8.º - Mantêm-se subsidiariamente as disposições do Edital N.° 05/2006-NC que não forem especificadas por este edital. 
 
Art. 9º – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Administração Superior da UFPR. 
 
 

Curitiba, 21 de novembro de 2006. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Carlos Augusto Moreira Jr. 
Reitor 


