
SOBRE REALIZAÇÃO DAS PROVAS  DO CONCURSO EDITAL 177/21-PROGEPE

O Departamento de Física informa  que todas as fases do concurso (provas escrita, didática e
defesa  de  memorial  e  projeto  de  pesquisa)  serão  realizadas  pelos  candidatos  de  maneira
presencial, com a participação dos membros da banca externos se dando de maneira remota.

Tal decisão se deu observando os seguintes fatores:
• A  Resolução  66A/16-CEPE,  alterada  pela  Resolução  31/21-CEPE,  cita  que  as  provas

didática e de defesa de memorial e projeto de pesquisa poderão ser realizadas de maneira
remota, observando-se a excepcionalidade da época;

• Os índices de contágio e ocupação de leitos devido à Covid-19 diminuíram drasticamente
nas últimas semanas em Curitiba;

• A vacinação da população tem avançado com maior rapidez nas últimas semana, para todas
as faixas etárias;

• A UFPR tem realizado ao longo do ano concursos, tal  como seu vestibular,  de maneira
presencial e com segurança;

• A UFPR liberou, para o semestre que se iniciou no mês de setembro, aulas no formato
híbrido, com possibilidade de até 100% de atividades presenciais (para disciplinas que não
puderam ser ofertadas de maneira remota);

• No último mês, observando-se a situação da pandemia na cidade, houve relaxamento nas
restrições de acesso e no rol de atividades desenvolvidas de maneira presencial nos campi da
UFPR e a perspectiva é de que estas restrições diminuam ainda mais nas próximas semanas;

• O Setor de Ciências Exatas realizou nos últimos dois meses quatro concursos contando com
fases presenciais além da prova escrita;

• Em qualquer cenário a prova escrita deve ser realizada de maneira presencial, de modo que
todos  os  candidatos  inscritos  e  todas  as  candidatas  inscritas  no  concurso  têm
obrigatoriamente que deslocar-se para Curitiba;

• A realização das provas de maneira presencial pelos candidatos elimina os riscos inerentes à
realização de atividades de maneira remota, como, por exemplo, instabilidade de conexão, o
que poderia vir a prejudicar sua performance no certame.
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