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A Universidade Federal do Paraná, por seu Núcleo de Concursos – NC (NC/UFPR), instituído 

em caráter permanente pela Portaria n.º 95–UFPR de 12/06/2002, considerando o disposto na 

Portaria Normativa MEC nº 02, de 26/01/2010 e suas alterações; o Edital nº 103, de 25 de 

outubro de 2017 – SISU 2017 e o Edital nº 107, de 08 de dezembro de 2017, torna pública a 

RETIFICAÇÃO a seguir, com relação aos candidatos inscritos como pessoas com deficiência; 

 

Onde se lê: 

 

2.10.8  Os candidatos Autodeclarados pessoas com deficiência no ato da inscrição no SISU e 

que forem convocados na Chamada Geral, deverão apresentar, na Banca de Validação, a 

seguinte documentação: 

 

Candidatos com Deficiência Física: 

a) Laudo médico gerado para a impressão no momento da inscrição, que deverá ser 

assinado por um médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. Deve ainda 

conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico 

que forneceu o atestado.  

b) Formulário de Solicitação para Atendimento Especial para os candidatos que 

necessitam de condições especiais para a realização das provas, gerado no momento da 

inscrição.  

c) Atestado de Funcionalidade (modelo disponível no site www.nc.ufpr.br), devendo 

conter o nome legível, carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de 

classe do profissional da área da saúde que forneceu o atestado. 

Candidatos Surdos ou com Deficiência Auditiva: 

a) Laudo médico gerado para a impressão no momento da inscrição, que deverá ser 

assinado por um médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da 

perda auditiva, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. Deve ainda 

conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico 

que forneceu o atestado. 

b) Formulário de Solicitação para Atendimento Especial para os candidatos que 

necessitam de condições especiais para a realização das provas, gerado no momento da 

inscrição.  

c) Exame de Audiometria, realizado nos últimos doze meses, no qual conste o nome 

legível, carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de classe do 

profissional que realizou o exame. A audiometria apenas será aceita se acompanhada de 

exame médico. 

 

Candidatos Cegos ou com Baixa Visão  

a) Laudo médico gerado para a impressão no momento da inscrição, que deverá ser 

assinado por um médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da 



deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. Deve ainda 

conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico 

que forneceu o atestado. 

b) Formulário de Solicitação para Atendimento Especial para os candidatos que 

necessitam de condições especiais para a realização das provas, gerado no momento da 

inscrição.  

c) Exame Oftalmológico em que conste a acuidade visual e a medida do campo visual 

nos casos que forem pertinentes, realizado nos últimos doze meses, como também o 

nome legível, carimbo, especialização, assinatura e CRM ou RMS do profissional que 

realizou o exame. 

 

Candidatos com Deficiência Intelectual 

a) Laudo médico gerado para a impressão no momento da inscrição, que deverá ser 

assinado por um médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da 

deficiência e as áreas e funções do desenvolvimento afetadas, com expressa referência 

ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a 

provável causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, 

especialização e CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado. 

b) Formulário de Solicitação para Atendimento Especial para os candidatos que 

necessitam de condições especiais para a realização das provas, gerado no momento da 

inscrição.  

 

Candidatos com Transtorno do Espectro Autista 

a ) Laudo médico gerado para a impressão no momento da inscrição, que deverá ser 

assinado por um médico especialista, contendo na descrição clínica com as áreas e 

funções do desenvolvimento afetadas com expressa referência ao código correspondente 

da Classificação Internacional de Doença (CID) e as limitações impostas Transtorno do 

Espectro Autista. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, assinatura, especialização 

e CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado. 

b)Formulário de Solicitação para Atendimento Especial para os candidatos que 

necessitam de condições especiais para a realização das provas, gerado no momento da 

inscrição. 

 

Candidatos com Deficiência Múltipla 

a) Laudos médicos gerados para a impressão no momento da inscrição, que deverão ser 

assinados por médicos especialistas, contendo na descrição clínica o tipo e grau das 

deficiências e as áreas e funções do desenvolvimento afetadas com expressa referência 

aos códigos correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como 

as prováveis causas das deficiências. Deve ainda conter o nome legível, carimbo, 

assinatura, especialização e CRM ou RMS dos médicos que forneceram os atestados. 

b) Formulário de Solicitação para Atendimento Especial para os candidatos que 

necessitam de condições especiais para a realização das provas, gerado no momento da 

inscrição.  

C) Exame de Audiometria, e/ou Exame Oftalmológico, e/ ou Atestado de 

Funcionalidade de acordo as deficiências apresentadas e seguindo os critérios já 

indicados nas demais deficiências. 

 

Leia-se: 



 

2.10.8  Os candidatos Autodeclarados pessoas com deficiência no ato da inscrição no SISU e 

que forem convocados na Chamada Geral, deverão apresentar, na Banca de Validação, a 

seguinte documentação: 

 

Candidatos com Deficiência Física: 

a) Laudo médico, conforme modelo disponível no endereço eletrônico do NC/UFPR 

(www.nc.ufpr.br), que deverá ser assinado por um médico especialista, contendo na 

descrição clínica o tipo e grau da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável 

causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, assinatura, especialização e 

CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado.  

b) Atestado de Funcionalidade, conforme modelo disponível no endereço eletrônico do 

NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), devendo conter o nome legível, carimbo, especialização, 

assinatura e número do conselho de classe do profissional da área da saúde que forneceu 

o atestado. 

 

Candidatos Surdos ou com Deficiência Auditiva: 

a) Laudo médico, conforme modelo disponível no endereço eletrônico do NC/UFPR 

(www.nc.ufpr.br), que deverá ser assinado por um médico especialista, contendo na 

descrição clínica o tipo e grau da perda auditiva, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável 

causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, assinatura, especialização e 

CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado. 

b) Exame de Audiometria, realizado nos últimos doze meses, no qual conste o nome 

legível, carimbo, especialização, assinatura e número do conselho de classe do 

profissional que realizou o exame. A audiometria apenas será aceita se acompanhada de 

exame médico. 

 

Candidatos Cegos ou com Baixa Visão  

a) Laudo médico, conforme modelo disponível no endereço eletrônico do NC/UFPR 

(www.nc.ufpr.br), que deverá ser assinado por um médico especialista, contendo na 

descrição clínica o tipo e grau da deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como a provável 

causa da deficiência. Deve ainda conter o nome legível, assinatura, especialização e 

CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado. 

b) Exame Oftalmológico em que conste a acuidade visual e a medida do campo visual 

nos casos que forem pertinentes, realizado nos últimos doze meses, como também o 

nome legível, carimbo, especialização, assinatura e CRM ou RMS do profissional que 

realizou o exame. 

 

Candidatos com Deficiência Intelectual 

a) Laudo médico, conforme modelo disponível no endereço eletrônico do NC/UFPR 

(www.nc.ufpr.br), que deverá ser assinado por um médico especialista, contendo na 

descrição clínica o tipo e grau da deficiência e as áreas e funções do desenvolvimento 

afetadas, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como a provável causa da deficiência. Deve ainda 

conter o nome legível, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico que 

forneceu o atestado. 



Candidatos com Transtorno do Espectro Autista 

a ) Laudo médico, conforme modelo disponível no endereço eletrônico do NC/UFPR 

(www.nc.ufpr.br), que deverá ser assinado por um médico especialista, contendo na 

descrição clínica com as áreas e funções do desenvolvimento afetadas com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID) e 

as limitações impostas Transtorno do Espectro Autista. Deve ainda conter o nome 

legível, assinatura, especialização e CRM ou RMS do médico que forneceu o atestado. 

 

Candidatos com Deficiência Múltipla 

a) Laudos médicos, conforme modelo disponível no endereço eletrônico do NC/UFPR 

(www.nc.ufpr.br), que deverão ser assinados por médicos especialistas, contendo na 

descrição clínica o tipo e grau das deficiências e as áreas e funções do desenvolvimento 

afetadas com expressa referência aos códigos correspondente da Classificação 

Internacional de Doença (CID), bem como as prováveis causas das deficiências. Deve 

ainda conter o nome legível, assinatura, especialização e CRM ou RMS dos médicos que 

forneceram os atestados. 

b) Exame de Audiometria, e/ou Exame Oftalmológico, e/ ou Atestado de Funcionalidade 

de acordo as deficiências apresentadas e seguindo os critérios já indicados nas demais 

deficiências. 

 

 

Curitiba, 29 de janeiro de 2018. 

 

 

Prof. Dr. Eduardo Salles de Oliveira Barra 
Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional 

 

 

Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca 
Reitor da UFPR 
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