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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
 

 

RESOLUÇÃO Nº 37/22-CEPE

  
Altera a Resolução nº 19/17-CEPE que fixa normas complementares
relativas aos Processos Seletivos para o ingresso nos Cursos de
Graduação a partir de 2017 e dá outras providências. 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE), órgão norma�vo, consul�vo e delibera�vo da Administração Superior da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), em 27 de junho de 2022, no uso de suas atribuições conferidas pelo Ar�go 21 do Estatuto da UFPR, com base no Parecer da Conselheira
Kelly Cris�na de Souza Prudencio (doc. SEI 4647152) no processo nº 038890/2022-78, aprovado por unanimidade de votos,  

  
RESOLVE: 

 

Art. 1º Alterar o Parágrafo único do art. 7º que passa a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 7º ………………………………… 

Parágrafo único: Estão excluídas do PS-Sisu as vagas do curso de Música, que se enquadra na excepcionalidade prevista no Parágrafo único do Art. 2º desta
Resolução.” (NR)  
  
  
Art. 2º Alterar o §3º do art. 13 que passa a vigorar com a seguinte redação:  
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“Art. 13. ………………………………… 

………………………………… 

§3º A modalidade treineiro será des�nada àqueles candidatos que desejarem fazer o PS-UFPR apenas para fins de treinamento, sem concorrerem efe�vamente às
vagas.” (NR)  
  
  
Art. 3º Alterar o §2º do art. 14 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 14. ………………………………… 

………………………………… 

§2º O candidato inscrito em uma das categorias de concorrência especial que não apresentar a documentação própria ou não comparecer às bancas de validação
deixa de concorrer na categoria em que se inscreveu passando a concorrer na categoria imediatamente superior, desde que cumpridas todas as exigências para
esta categoria, de acordo com o diagrama do Anexo I.” (NR) 

  
Art. 4º Alterar o art. 16 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 16. O NC informará em seu site os locais onde serão realizadas as provas, cabendo aos candidatos tomar ciência com antecedência dessa informação". (NR) 

  
Art. 5º Alterar os §§ 1º e 4º do art. 25 que passam a vigorar com as seguintes redações: 

“Art. 25. ………………………………… 

  
§1° Para que possam vigorar num determinado ano, as propostas de inclusão de provas específicas de um determinado curso deverão ser aprovadas pelo CEPE, no
máximo, até o final do mês de novembro do ano anterior. (NR)  
………………………………… 

§4º Para o curso de Música poderá, a critério do respec�vo colegiado de curso, ser incluída na segunda fase uma prova de habilidade específica.” (NR)  
  
  
Art. 6º Alterar o inciso I do art. 34 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 34. ………………………………… 

I - maior pontuação na(s) prova(s) específica(s), quando houver;” (NR)  
  
  
Art. 7º Alterar os §§ 2º e 4º do art. 40 que passam a vigorar com as seguintes redações: 

“Art. 40. ………………………………… 

………………………………… 
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§2º O candidato que não cumprir as exigências próprias do registro acadêmico estabelecidas por meio de edital próprio, especialmente quanto ao prazo e
documentos a serem enviados, perderá o direito à ocupação da vaga que lhe foi des�nada. (NR)  
………………………………… 

§4° Se desejar efetuar um novo Registro Acadêmico, o estudante da UFPR deverá solicitar o desligamento do an�go curso diretamente na Coordenação do Curso ao
qual se encontra matriculado.” (NR)  
 

Art. 8º Alterar o art. 43 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.43. No edital de convocação para as Chamadas Complementares será informado o número de vagas remanescentes das chamadas anteriores em cada curso e
a relação dos candidatos convocados, além dos prazos e documentos a serem enviados pelos candidatos".  (NR)  
  
  
Art. 9º Revogar os seguintes disposi�vos:  

I- o Parágrafo único do art. 18;  

II - o §3º do art. 25;  

III – Art. 30;  

IV- o Parágrafo único do art. 35;  

V- o §3º do art. 40;  

VI - o §3º do art. 46;  
  
VII- o §2º do art. 50; e   
  
VIII- art. 55.  

 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.  

 

  
Ricardo Marcelo da Fonseca   

Presidente 

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MARCELO FONSECA, REITOR, em 04/07/2022, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4670676 e o código CRC EBB2A92A.

Referência: Processo nº 23075.038890/2022-78 SEI nº 4670676
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