
Registro Acadêmico dos candidatos aprovados na Chamada Geral 
para o  

1º semestre de 2010 
 
Por ocasião do registro acadêmico, o candidato classificado deverá entregar ao Núcleo de Assuntos Acadêmicos – NAA 
os seguintes documentos: 

 
a) duas fotocópias autenticadas da ficha modelo 19 (Histórico Escolar do Ensino Médio acompanhado do certificado 

de conclusão do Ensino Médio) ou duas cópias autenticadas do Diploma registrado na Secretaria de Educação 
para quem fez curso em nível técnico de ensino médio (2.º grau) ou duas cópias autenticadas do Diploma 
devidamente registrado para quem já concluiu o Ensino Superior. Para os candidatos de inclusão social, tanto na 
apresentação da ficha modelo 19 quanto na do diploma, deverá ficar comprovado que cada uma das séries foi 
cursada com aprovação em escola pública no Brasil; 

b) fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento; 
c) fotocópia autenticada da cédula de identidade; 
d) fotocópia autenticada do CPF; 
e) procuração pública ou instrumento particular, desde que com firma reconhecida em cartório, ao seu 

representante, para efetuar procedimentos do registro acadêmico, se o candidato estiver impossibilitado de 
comparecer, devendo o candidato de inclusão racial assinar pessoalmente a declaração prevista na alínea f), 
conforme estipulado no Guia do Candidato; 

f) para os candidatos de inclusão racial, além dos itens acima, declaração de próprio punho, perante autoridade 
constituída da UFPR, conforme modelo constante no Guia do Candidato, de que é de cor preta ou parda e 
possui os traços fenotípicos que o caracterizam como pertencente ao grupo racial negro; 

g) para os candidatos de inclusão social, oriundos de escola pública, além das alíneas a), b), c) e d), uma fotocópia 
autenticada da ficha modelo 18 (Histórico Escolar do Ensino Fundamental – 1ª a 8ª séries) devendo ficar 
comprovado através da documentação apresentada que cada uma das séries foi cursada  com aprovação em 
escola pública no Brasil. 

h) para os candidatos que concluíram o Ensino Médio no exterior, além das alíneas a), b), c) e d), apresentar duas 
fotocópias autenticadas do documento de revalidação e/ou equivalência de estudos no Brasil. 

i) para os estrangeiros, carteira de identidade – RNE – Registro Nacional de Estrangeiro. 
 
 

O registro acadêmico dos candidatos classificados na Chamada Geral para o 1º. semestre será realizado no período de 
01 a 05 de fevereiro de 2010, no Núcleo de Assuntos Acadêmicos - NAA, à Praça Santos Andrade, 50, Centro (Prédio 
Central da UFPR), obedecendo-se a escala do quadro a seguir. O registro acadêmico dos candidatos classificado na 
Chamada Geral para o 1º semestre nos Cursos de Palotina será realizado no dia 02 de fevereiro no Campus de Palotina 
à Rua Pioneiro, 2153. Os candidatos preliminarmente classificados para ingresso no 2º. Semestre e que optaram pelo 
remanejamento deverão acompanhar cada Chamada Complementar e de Remanejamento para verificar quando efetuar 
seu Registro Acadêmico, segundo Calendário de registro acadêmico de Chamadas Complementares e de 
Remanejamento da página 25. A não-efetivação do Registro Acadêmico pelo candidato implicará perda do direito à 
vaga. 
 



Registro Acadêmico dos candidatos aprovados na Chamada Geral 
para o 1º semestre de 2010 

 
Curitiba e Pontal do Paraná 

Data Horário Curso 

 
 

01/02/10 
(segunda-feira) 

 
 

09h00min às 10h15min 
10h15min às 10h45min 
10h45min às 11h15min 
11h15min às 11h30min 
11h30min às 12h00min 
14h00min às 14h15min 
14h15min às 15h00min 
15h00min às 15h50min 
15h50min às 16h50min 

Administração (Diurno e Noturno)  
Agronomia (1º semestre)  
Arquitetura e Urbanismo  
Artes Visuais (Bacharelado e Licenciatura) 
Bacharelado em Ciência da Computação (1º semestre) 
Biomedicina 
Ciências Biológicas (Diurno e Noturno)  
Ciências Contábeis 
Ciências Econômicas (Diurno e Noturno) 

 
02/0201/10 
(terça-feira) 

09h00min às 09h40min 
09h40min às 10h20min 
10h20min às 10h50min 
10h50min às 12h00min 
14h00min às 14h50min 
14h50min às 15h00min 
15h00min às 15h30min 
15h30min às 15h45min 
15h45min às 16h35min 
16h35min às 16h50min 

Ciências Sociais 
Comunicação Social 
Design (Gráfico/Produto) 
Direito (Diurno e Noturno) 
Educação Física 
Enfermagem (1º semestre) 
Engenharia Ambiental (1º semestre) 
Engenharia Cartográfica 
Engenharia Civil 
Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia 

03/02/10 
(quarta-feira) 

09h00min às 09h30min 
09h30min às 10h20min 
10h20min às 10h30min 
10h30min às 10h45min 
10h45min às 11h30min 
11h30min às 12h00min 
14h00min às 14h55min 
14h55min às 15h15min 
15h15min às 15h45min 
15h45min às 16h10min 
16h10min às 16h35min 
16h35min às 16h45min 
16h45min às 17h00min 

Engenharia de Produção 
Engenharia Elétrica (Diurno e Noturno) (1º semestre) 
Engenharia Florestal (1º semestre) 
Engenharia Industrial Madeireira (Diurno e Noturno) 
Engenharia Mecânica (Diurno e Noturno) (1º semestre) 
Engenharia Química (1º semestre) 
Estatística 
Farmácia (1º semestre)  
Filosofia (Diurno e Noturno) 
Física (Diurno e Noturno) (1º semestre) 
Geografia (Diurno e Noturno) 
Geologia 
Gestão da Informação 

04/02/10 
(quinta-feira) 

09h00min às 09h40min 
09h40min às 10h40min 
10h40min às 12h00min 
14h00min às 14h50min 
14h50min às 15h30min 
15h30min às 16h00min 
16h00min às 16h15min 
16h15min às 16h30min 
16h30min às 16h45min 
16h45min às 17h00min 

História 
Letras (Diurno e Noturno) (*) 
Matemática (Diurno e  Noturno) 
Matemática Industrial 
Medicina (1º semestre) 
Medicina Veterinária - Curitiba  
Música (Produção Sonora e Educação Musical) 
Nutrição (1º semestre)  
Oceanografia - Pontal do Paraná 
Odontologia (1º semestre)  

05/02/10 
(sexta-feira) 

09h00min às 10h00min 
10h00min às 10h30min 
10h30min às 11h15min 
11h15min às 11h45min 
11h45min às 12h00min 
14h00min às 14h15min 
14h15min às 14h30min 
14h30min às 14h45min 
14h45min às 15h00min 
15h00min às 15h15min 
15h15min às 15h30min 
15h30min às 16h00min 
16h00min às 16h15min 
16h15min às 16h40min 

Pedagogia (Diurno e  Noturno) 
Psicologia 
Química (Diurno e Noturno) 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1º semestre) 
Tecnologia em Aqüicultura - Pontal do Paraná 
Tecnologia em Comunicação Institucional 
Tecnologia em Construção de Instrumentos Musicais 
Tecnologia em Gestão da Qualidade 
Tecnologia em Negócios Imobiliários 
Tecnologia em Produção Cênica 
Tecnologia em Secretariado Executivo 
Terapia Ocupacional 
Turismo 
Zootecnia 

 
(*) Os candidatos classificados no curso de Letras deverão comparecer no Anfiteatro 1.000, 10º andar, 

do Ed. D. Pedro I (Rua Gen. Carneiro, 460), no  dia 01 de março de 2010, às 10:00 horas (candidatos 
do turno diurno) e às 19:00 horas (candidatos do turno noturno), para fazer sua opção de Habilitação 
dentre aquelas que o curso oferece. 

 
 

Data Horário Curso 

02/02/2010 
(terça-feira) 

09h00min às 09h35min 
09h35min às 10h10min 
10h10min às 10h45min 
10h45min às 11h20min 
11h20min às 11h55min 

Ciências Biológicas – Palotina (1º semestre) 
Medicina Veterinária – Palotina (1º semestre) 
Tecnologia em Aqüicultura - Palotina (1º semestre) 
Tecnologia em Biocombustíveis - Palotina (1º semestre) 
Tecnologia em Biotecnologia - Palotina (1º semestre) 



Registro Acadêmico dos candidatos classificados para o 2º 
semestre que não tenham optado, no ato da inscrição, pelo 

remanejamento para o 1º semestre 
 
Documentos 
 
O registro acadêmico dos candidatos preliminarmente classificados para o segundo semestre que não tenham optado, 
no ato de inscrição, pelo remanejamento para o 1º semestre será realizado no dia 29 de abril de 2010, quinta-feira, no 
Núcleo de Assuntos Acadêmicos - NAA, à Praça Santos Andrade, 50, Centro (Prédio Central da UFPR), mediante a 
recepção, análise e aprovação dos documentos dos candidatos e obedecendo a escala de horários prevista no quadro 
abaixo. O registro acadêmico dos candidatos classificado para o 2º semestre que não tenham sido remanejados para o 
1º semestre nos Cursos de Palotina será realizado no dia 29 de abril de 2010, no Campus de Palotina, à Rua Pioneiro, 
2153. A não efetivação do Registro Acadêmico na data estipulada em edital, pelo candidato, implicará perda do direito à 
vaga. 
 
Por ocasião do registro acadêmico, o candidato classificado deverá entregar ao Núcleo de Assuntos Acadêmicos – NAA 
os seguintes documentos: 

a) duas fotocópias autenticadas da ficha modelo 19 (Histórico Escolar do Ensino Médio acompanhado do certificado 
de conclusão do Ensino Médio) ou duas cópias autenticadas do Diploma registrado na Secretaria de Educação 
para quem fez curso em nível técnico de ensino médio (2.º grau) ou duas cópias autenticadas do Diploma 
devidamente registrado para quem já concluiu o Ensino Superior. Para os candidatos de inclusão social, tanto na 
apresentação da ficha modelo 19 quanto na do diploma, deverá ficar comprovado que cada uma das séries foi 
cursada com aprovação em escola pública no Brasil; 

b) fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento; 
c) fotocópia autenticada da cédula de identidade; 
d)  fotocópia autenticada do CPF; 
e) procuração pública ou instrumento particular, desde que com firma reconhecida em cartório, ao seu 

representante, para efetuar procedimentos do registro acadêmico, se o candidato estiver impossibilitado de 
comparecer, devendo o candidato de inclusão racial assinar pessoalmente a declaração prevista na alínea f), 
conforme estipulado no Guia do Candidato; 

f) para os candidatos de inclusão racial, além dos itens acima, declaração de próprio punho, perante autoridade 
constituída da UFPR, conforme modelo constante no Guia do Candidato, de que é de cor preta ou parda e 
possui os traços fenotípicos que o caracterizam como pertencente ao grupo racial negro; 

g) para os candidatos de inclusão social, oriundos de escola pública, além das alíneas a), b), c) e d), uma fotocópia 
autenticada da ficha modelo 18 (Histórico Escolar do Ensino Fundamental – 1ª a 8ª séries) devendo ficar 
comprovado através da documentação apresentada, que cada uma das séries foi cursada  com aprovação em 
escola pública no Brasil. 

h) para os candidatos que concluíram o Ensino Médio no exterior, além das alíneas a), b), c) e d), apresentar duas 
fotocópias autenticadas do documento de revalidação e/ou equivalência de estudos no Brasil. 

i) para os estrangeiros, carteira de identidade – RNE – Registro Nacional de Estrangeiro. 
 

Os candidatos cotistas de inclusão racial que efetuarem Registro Acadêmico por procuração, deverão comparecer ao 
NAA, no dia 02 de maio de 2010, segunda-feira, às 10:00 horas para assinatura da auto-declaração. 

 
 

Data Horário Curso 

29/04/2010 
(quinta-feira) 

9h00min às 09h30min 
09h30min às 10h00min 
10h00min às 10h15min 
10h15min às 10h30min 
10h30min às 10h45min 
10h45min às 11h35min 
11h35min às 12h00min 
14h00min às 14h30min 
14h30min às 15h10min 
15h10min às 15h20min 
15h20min às 16h00min 
16h00min às 16h15min 
16h15min às 16h30min 
16h30min às 17h00min 

Agronomia (2º semestre) 
Bacharelado em Ciência da Computação (2º semestre) 
Enfermagem (2º semestre) 
Engenharia Elétrica (Diurno) (2º semestre) 
Engenharia Florestal 2º sem) 
Engenharia Mecânica (Diurno e Noturno) (2º semestre) 
Engenharia Química (2º semestre) 
Farmácia (2º semestre) 
Física (Diurno e Noturno) (2º semestre) 
Gestão da Informação (2º semestre) 
Medicina (2º semestre) 
Nutrição (2º semestre) 
Odontologia (2º semestre) 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2º semestre) 

 

Data Horário Curso 

29/04/2010 
(quinta-feira) 

09h00min às 09h35min 
09h35min às 10h10min 
10h10min às 10h45min 
10h45min às 11h20min 
11h20min às 11h55min 

Ciências Biológicas – Palotina (2º semestre) 
Medicina Veterinária – Palotina (2º semestre) 
Tecnologia em Aqüicultura - Palotina (2º semestre) 
Tecnologia em Biocombustíveis - Palotina (2º semestre) 
Tecnologia em Biotecnologia - Palotina (2º semestre) 


