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Ato de Retificação do GUIA DO CANDIDATO – 1ª EDIÇÃO SISU 2022
(Parte integrante do EDITAL Nº 15/2022 – SISU/UFPR)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por seu Núcleo de Concursos (NC/UFPR), instituído em
caráter permanente pela Portaria n.º 95-UFPR de 12/06/2002, torna pública as retificações a seguir,
do Guia do Candidato – 1ª Edição SISU 2022, que regem o processo seletivo por meio do Sistema de
Seleção Unificada-SiSU – PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2022, em cumprimento ao disposto na Resolução
n° 01/22-COUN.
Onde se lê:
4. Perguntas e Respostas Frequentes
41.: A universidade solicita carteira de vacinação?
R: Não. Essa só deverá ser apresentada se solicitada por determinados cursos em atividades que
necessitem.
Leia-se:
4. Perguntas e Respostas Frequentes
41.: A universidade solicita carteira de vacinação?
R: Sim. O acesso e a permanência de estudantes nos campi e demais instalações e equipamentos da
UFPR ficam condicionados à comprovação de esquema vacinal completo para a Covid-19. Caso
exista contraindicação médica para a administração da vacina, a comprovação do esquema vacinal
poderá ser substituída por declaração, assinada por médico com registro válido e ativo em Conselho
Regional de Medicina. O estudante que não comprove o esquema vacinal completo e, ainda, não
comprove condição médica de contraindicação tem seu acesso e sua permanência nos campi e
demais instalações e equipamentos da UFPR condicionados à apresentação periódica de laudo de
exame do tipo RT-qPCR ou de antígeno, com resultado negativo para a infecção por SARS-CoV-2, a
cada 72 horas. Outros esquemas vacinais podem ser solicitados por determinados cursos em
atividades que necessitem.
Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

Curitiba, 04 de março de 2022.
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