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ESTATÍSTICA DE INSCRITOS 
 

Área/Subárea Nº de inscritos 

Biologia Geral/Genética Animal 28 

Ciência da Computação/Engenharia de Software 03 
 

 
ENSALAMENTO – PROVA ESCRITA 

 

Data da Prova Escrita: 29.10.2017  
 

Horários da Prova Escrita 
Sorteio do Ponto: 8h (Sala 1 – BLOCO B4)  
Início da Prova: 9hrs 
Término da Prova: 12hrs  
 

Local: UTFPR – Câmpus Dois Vizinhos  
Estrada para Boa Esperança, km 04 – Comunidade São Cristóvão  
Dois Vizinhos – Paraná 
 

OBS.:  Haverá sinalização para localização das salas de realização das 
provas. 

 
 

SALA DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

Área/Subárea Sala 

Biologia Geral/Genética Animal 
Bloco B4 - Sala 2 

Ciência da Computação/Engenharia de Software 

 
 

ATENÇÃO: 
 

I. As 08 (oito) horas realizar-se-á o sorteio do ponto para a Prova Escrita dissertativa. A partir de 
então, os candidatos terão 1 (uma) hora livre para consulta bibliográfica. Às 09 (nove) horas, terá 
início a Prova Escrita. 
 

II. Na Prova Escrita não será permitido: 
Utilizar eventuais anotações feitas durante o período de consulta bibliográfica; realizar consulta a 
livros, revistas, folhetos e anotações; utilizar calculadora, computadores ou outros instrumentos, 
exceto se previstos pela Banca Examinadora, no respectivo programa.   

III. A presença do candidato ao sorteio do ponto é facultativa, contudo recomendamos que o 
candidato chegue com 15 (quinze) minutos de antecedência ao horário da prova, munido de 
documento oficial de identidade, Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovante do 
pagamento de inscrição, caneta esferográfica (tinta azul ou preta). 
 

IV. O Candidato deverá atentar para a sinalização indicando a localização de realização do sorteio 
ponto e da prova Escrita. 
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V. O candidato deverá consultar a situação de sua inscrição no site da UTFPR, no local onde 
realizou sua inscrição, e tendo efetuado o pagamento do boleto e o pagamento aparecer como 
pendente, deverá entrar em contato através do email: cogerh-dv@utfpr.edu.br. 
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