
EDITAL 15/2022 PPU – ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA (ETAPA 1) DO 
PROCESSO SELETIVO DA TURMA 2023 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PLANEJAMENTO URBANO (PPU) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – EDITAL 13/2022 
PPU

A Comissão  do  Processo  Seletivo para  a  Turma  2023  do  Programa  de  Pós-graduação  em 
Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná, no uso das suas atribuições legais e  
regimentais e considerando o Edital 13/2022-PPU,

RESOLVE: 

Estabelecer horário, local e procedimentos para a execução da primeira etapa do processo de  
seleção para admissão ao curso de mestrado do Programa de Pós-graduação em Planejamento 
Urbano, na forma do referido Edital. 

I. De acordo com o artigo 14 do Edital 13/2022-PPU, essa etapa consistirá em  prova 
dissertativa presencial, de caráter classificatório e eliminatório. 

II. A prova ocorrerá no dia 11 de novembro, às 09:00h, na sala PH 6, situada no bloco V 
do Setor de Tecnologia da UFPR – Centro Politécnico, piso térreo.

III. Para que possam ter acesso ao local de aplicação da prova, todas e todos deverão 
portar: documento oficial original, com foto. 

IV. A prova será composta de questões discursivas, com tempo máximo de realização de 
03 horas. 

V. Não será permitida a consulta a qualquer material físico, dispositivo eletrônico nem 
acesso à internet durante a realização da prova dissertativa. 

VI. Para aquele(a)(s) que foram diagnosticado(a)(s) com COVID-19 e, assim, não puderem 
comparecer para a realização da prova, será permitida a execução da prova online, no  
mesmo dia e horário.  Para tanto,  deverão enviar  atestado médico comprovando a 
infecção, para o e-mail: ppu@ufpr.br, até às 12:00h do dia 10/11.

VII. Para aquele(a) (s) que, conforme o artigo 14 § 1º, em caráter  excepcional desejem 
realizar  a  prova  dissertativa  em  outra  cidade,  que  não  em  Curitiba,  deverão 
encaminhar tal solicitação e justificada para o e-mail: ppu@ufpr.br, até às 23:59h do 
dia 06/11.

Curitiba, 04/11/2022 

Prof. Dr. José Ricardo Vargas de Faria

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano
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