MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
NÚCLEO DE CONCURSOS
RETIFICAÇÃO Nº 18/2020 - ATO DE RETIFICAÇÃO DO GUIA DO CANDIDATO
A Universidade Federal do Paraná, por intermédio de seu Núcleo de Concursos (NC/UFPR), unidade
instituída em caráter permanente pela Portaria nº 95-UFPR, de 12/06/2002, observando os critérios de
oportunidade e conveniência da Administração Pública, no uso de suas atribuições, resolve retificar o Guia
do Candidato do Processo Seletivo 2020/2021 nos termos seguintes:
Item 2 – Dos Cursos e vagas
Onde se lê:
1O

aluno do curso de Letras escolherá, no primeiro dia de aula, a opção da língua.

Leia-se:
1O

aluno do curso de Letras poderá escolher, no primeiro dia de aula, a opção de língua estrangeira de seu curso, segundo a disponibilidade de
vagas para cada língua específica e obedecendo a ordem de aprovação no vestibular.

Onde se lê:
6 Todos

os alunos do curso de Terapia Ocupacional, turno noturno, ingressarão no segundo semestre e terão também aulas aos sábados pela
manhã. Poderá haver necessidade de alguns estágios obrigatórios serem desenvolvidos no turno da tarde.

Leia-se;
6 Todos os alunos do curso de Terapia Ocupacional, turno noturno, ingressarão no segundo semestre. As disciplinas de natureza prática específica

e os estágios obrigatórios serão desenvolvidos em outros turnos, conforme disponibilidade das instituições parceiras.

Item 5 – Dos Curso e Provas Específicas
Inserir a seguinte informação:
CAMPUS MATINHOS
Linguagem e Comunicação - Licenciatura

Nenhuma*

Itens 2 e 5 – Dos Cursos e vagas
Suprimir a seguinte informação:
Terra Roxa

Administração Pública (Modalidade a Distância) Bacharelado15

EaD

100

0

Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação.
Continuam inalteradas, portanto válidas, as demais disposições do Edital nº 75/2020 e do Guia do
Candidato.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedida a presente Retificação.
Curitiba, 23 de novembro de 2020.
Prof. Dr. Eduardo Salles de Oliveira Barra
Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional
Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor da UFPR
PS. UFPR 2020/2021
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