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O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Federal do Paraná
(UFPR) aprovou, por unanimidade, o calendário do ano letivo de 2020 (Resolução n° 23/21-CEPE,
“Estabelece o calendário acadêmico suplementar para os cursos de educação superior, profissional
e tecnológica da Universidade Federal do Paraná para o ano letivo de 2020.”) e, por maioria, a
resolução que regulamenta as atividades de ensino no contexto das medidas de enfrentamento da
pandemia de covid-19 (Resolução n° 22/21-CEPE, “Regulamenta as atividades de ensino do ano
letivo de 2020 dos cursos de educação superior, profissional e tecnológica da UFPR, no contexto
das medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19 no País.”).
Sem jamais perder a perspectiva da evolução do quadro epidemiológico decorrente da
pandemia de covid-19 e, principalmente, da preservação da vida por meio de adoção de medidas
que permitam garantir a biossegurança dos envolvidos no Processo Seletivo de Ingresso no curso
Técnico em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio, a Universidade Federal do Paraná, por
intermédio de seu Núcleo de Concursos (NC/UFPR), unidade instituída em caráter permanente pela
Portaria n° 95-UFPR, de 12/06/2020, vale-se da presente para informar que a prova anteriormente
agendada para ser realizada no dia 28/03/2021 será realizada no dia 18/07/2021.
Cumpre ressaltar que esta decisão está em linha com as definições estabelecidas para as
provas do Processo Seletivo próprio da UFPR.
O detalhamento do cronograma atualizado do Processo Seletivo e de outras informações
pertinentes será realizado por meio de Edital específico a ser publicado no site oficial do
NC/UFPR.
A Universidade Federal do Paraná, o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do
Paraná e a Comissão de Acompanhamento de Propagação do Novo Coronavírus na Universidade
Federal do Paraná seguem acompanhando periodicamente o quadro epidemiológico, a evolução no
processo de imunização da população no país e, principalmente, as decisões estabelecidas pelo
Poder Executivo nas esferas Estadual e Municipal.
Uma vez mais, a UFPR agradece a compreensão, a responsabilidade e a solidariedade de
todos, especialmente da sociedade paranaense que segue contribuindo com esta Instituição de
Ensino Superior na construção de uma sociedade justa.
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