MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
NÚCLEO DE CONCURSOS

Edital de Retificação nº 13/2021 – Ato de Retificação do Edital n° 18/2021 – NC
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, no uso de suas
atribuições legais, observando os critérios de oportunidade e conveniência da Administração
Pública, para o processo seletivo para ingresso de novos estudantes no Curso de Licenciatura
em Educação do Campo – Ciências da Natureza – Setor Litoral da UFPR, regido pelo Edital
n° 18/2021-NC, resolve:
1.

Retificar o Edital regulador nos seguintes termos:
Onde se lê:
2.2.1

O Tempo Universidade para a turma que se constituirá a partir do vestibular
2021 terá Regime de Alternância quinzenal, podendo ser organizado,
preferencialmente, da seguinte forma: 3 (três) etapas de 15 (quinze) dias ou 2
(duas) etapas de 21 (vinte e um) dias ou 1 (uma) etapa de 45 (quarenta e
cinco) dias, para cumprir a carga horária de Tempo Universidade do semestre.
As possíveis adequações à proposta arrolada acima serão definidas
coletivamente com os estudantes e educadores da Licenciatura em Educação
do Campo – Ciências da Natureza e poderão ser adotadas desde que não
incorram em diminuição da carga horária de 400 horas semestrais de Tempo
Universidade e Tempo Comunidade.

Leia-se:
2.2.1

2.

O Tempo Universidade para a turma que se constituirá a partir do vestibular
2021 terá Regime de Alternância, podendo ser organizado, preferencialmente,
da seguinte forma: 3 (três) etapas de 15 (quinze) dias ou 2 (duas) etapas de 21
(vinte e um) dias ou 1 (uma) etapa de 45 (quarenta e cinco) dias, para cumprir
a carga horária de Tempo Universidade do semestre. As possíveis adequações
à proposta arrolada acima serão definidas coletivamente com os estudantes e
educadores da Licenciatura em Educação do Campo – Ciências da Natureza e
poderão ser adotadas desde que não incorram em diminuição da carga horária
de 400 horas semestrais de Tempo Universidade e Tempo Comunidade.

Inserir os subitens abaixo com a seguinte redação:
6.1.5.1 O Memorial Descritivo da História de Vida do(a) Candidato(a) deverá
apresentar a relação da história de vida do candidato com os temas: A
educação do/no campo, das águas e das florestas; Território e questão agrária
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no Brasil; Escola do Campo e o ensino de Ciências da Natureza; e, Educação
do/no Campo e Agroecologia.
6.1.5.2 Do candidato, espera-se que apresente informações relevantes sobre sua
trajetória de vida, evidenciando elementos sobre a sua realidade territorial e
profissional; bem como, seu conhecimento sobre os temas apresentados no
subitem 6.1.5.1.
6.1.5.3 O texto deve ser elaborado de forma manuscrita, com caneta preta, em folha
com linhas, e conter de 3 (três) a 10 (dez) páginas. Não é necessário inserir
capa ou título.
6.1.5.4 O candidato deverá enviar o texto em formato PDF, por meio de link específico
para esse fim publicado no site do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), no período
indicado no subitem 6.1.3 do Edital n° 18/2021-NC.
6.1.5.5 O Anexo VII deste edital apresenta uma sugestão de estrutura para o memorial.
3.

Inserir o Anexo VII com a seguinte redação:
ANEXO VII
Sugestão de estrutura do memorial

1.

IDENTIFICAÇÃO

Nome completo.
Filiação.
Data e local de nascimento, nacionalidade.
Profissão.
Endereço completo com código de endereçamento postal.
2.

FORMAÇÃO

Na descrição, mencionar:
Curso.
Instituição.
Ano de Conclusão.
Obs.: deve-se inserir comentários sobre como decorreram os cursos de formação, relatando
também os reflexos destes na carreira docente.
3.

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Listar cursos de especialização e de aperfeiçoamento.
INTRODUÇÃO
Fazer uma introdução em que o candidato aborda o seu envolvimento com as organizações
sociais do campo, a sua escolha profissional, as linhas de atuação escolhidas, seus objetivos,
seus planos para o desenvolvimento de sua carreira como professor do campo, e como isso se
situa no seu planejamento de vida.
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DESENVOLVIMENTO
Fazer um relato das memórias de sua vida pessoal e profissional que tenha relação com os
temas: A educação do/no campo, das águas e das florestas; Território e questão agrária no
Brasil; Escola do Campo e o ensino de Ciências da Natureza; e, Educação do/no Campo e
Agroecologia. Nesse relato, incluem-se suas atividades no campo e suas realizações.
CONCLUSÕES
Fazer um breve texto que retoma, por meio de considerações e reflexões, o que foi relatado na
introdução e no desenvolvimento.

4.

Este Edital de Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogando
disposições em contrário.

5.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 18/2021 – NC.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de
Retificação.

Curitiba, 21 de junho de 2021.

Profª. Drª. Maria Josele Bucco Coelho
Pró-Reitora de Graduação e Educação Profissional
Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca
Reitor da UFPR
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