MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
NÚCLEO DE CONCURSOS
EDITAL Nº 65/2021 – NC/PROGRAD

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, torna pública a retificação a
seguir, das normas que regem o processo seletivo próprio desta instituição (PS-UFPR), destinado ao
ingresso de novos estudantes nos cursos de graduação da UFPR no ano letivo de 2022, especificamente
quanto a oferta do Curso de Produção Cênica – Formação do Tecnólogo.

1.

Por deliberação do Presidente do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE da
Universidade Federal do Paraná, considerando a decisão ad referendum exarada em
30/09/2021, a oferta do curso de Produção Cênica e suas vagas será descontinuada já no
Processo Seletivo 2021/2022 em curso.

2.

A grade do curso foi absorvida pela oferta do Curso de Graduação em Produção Cultural, a nível
de Bacharelado – M, para o qual as inscrições vão até as 12h00min do dia 10/11/2021.

3.

O curso possibilitará um conhecimento mais amplo contribuindo para o desenvolvimento do
panorama Cultural de Curitiba e região à medida que visa à formação de um Produtor Cultural
competente a trabalhar com tecnologias, linguagens e propostas estéticas, habilitado a realizar
projetos para captação de recursos e atividades de planejamento, execução e divulgação de
eventos e espetáculos culturais, capaz de dialogar com o cenário artístico-cultural brasileiro e
atendendo às diretrizes nacionais.

4.

Para os candidatos inscritos para o curso de produção Cênica, o Núcleo de Concursos entrará
em contato para maiores esclarecimentos e orientações.

5.

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

6.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 49/2021-NC/PROGRAD e de seu
Guia do Candidato.

7.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente edital.

Curitiba, 28 de outubro de 2021.
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