NÚCLEO DE CONCURSOS DA UFPR
COMUNICADO
A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por seu Núcleo de Concursos (NC/UFPR),
unidade instituída em caráter permanente pela Portaria nº 95-UFPR, de 12/06/2002, com
fulcro no subitem 7.3 (“As datas de realização das provas poderão ser alteradas ou as
provas reaplicadas em outras datas na ocorrência de fato que inviabilize sua realização
ou que implique em sua anulação. Nesse caso, o NC/UFPR convocará os candidatos por
meio de edital específico para outra data com antecedência mínima de 72 horas.”), do
Edital n° 18/2021–NC para ingresso de novos estudantes no Curso de Licenciatura em
Educação do Campo – Ciências da Natureza – Setor Litoral da UFPR, no ano letivo
de 2021, COMUNICA que:
1.

Muito embora exista uma perspectiva de melhora do quadro epidemiológico no Brasil
para os próximos meses, notadamente pela vacinação de grande parcela da
população; mas, considerando o quadro atual de agravamento das condições
sanitárias referente à pandemia causada pelo SARS-Cov-2 (Covid-19, coronavírus)
se faz necessário readequar o cronograma das etapas referentes ao Processo
Seletivo LECAMPO 2021.

2.

Com o propósito de garantir a biossegurança dos envolvidos no Processo Seletivo, o
método de avaliação a ser empregado na presente seleção será alterado, deixando
de ser realizada na forma presencial e passando para a forma remota.

3.

O período de inscrição será alterado, tendo início em 01/05/2021 e término em
30/06/2021.

4.

A avaliação será realizada no período entre 01/08/2021 e 20/08/2021.

5.

A divulgação dos resultados e o período de Registro Acadêmico deverão ocorrer no
período entre 01/09/2021 e 20/09/2021.

6.

Uma Retificação ao Edital n° 18/2021–NC será publicada contemplando
detalhadamente todas as alterações discriminadas neste Comunicado, bem como,
aquelas decorrentes destas mudanças.
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