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COMUNICADO 2 – PROFMAT-UTCT 
 

EXAME NACIONAL DE ACESSO PARA INGRESSO AO PROFMAT EM 2021 
 
Neste segundo comunicado repassamos algumas informações destacando a data da Fase 2 e 

informações complementares do Edital Nº 12 de 16 de novembro de 2020, da Coordenação Nacional do 
PROFMAT (2º. Edital de Retificação do Cronograma), disponível em http://www.profmat-
sbm.org.br/index.php/documentos/editais, sendo imprescindível a leitura do referido edital nacional. 

 
 

Informes: 
 
 1. Local do Exame – Fase 2 
 

 A aplicação do ENA 2021 Fase 2 para o Exame Nacional de Acesso para Ingresso ao PROFMAT em 2021 
(câmpus Curitiba) será realizada através de prova presencial. 
 
A segunda fase será realizada nas dependências do câmpus Curitiba da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná: 

 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR 

CÂMPUS CURITIBA – SEDE CENTRO – BLOCO E 
Av. Sete de Setembro, 3055 – Rebouças – Curitiba-PR 

 
 
2. Ensalamento dos Candidatos Inscritos 
     Será afixado nos murais da entrada da Sede Centro e nas salas, E-101 a E-104, Bloco E. 
 
3. Dia e Horário 
 

De acordo com o item cronograma do Edital Nº 12 de 16 de novembro de 2020, disponível em 
http://www.profmat-sbm.org.br/index.php/documentos/editais: 

 

• A segunda fase consistirá de uma única prova presencial, realizada no dia 20 de fevereiro 2021, 
com duração máxima de 3 (três) horas, iniciando-se às 14h e com término às 17h. O horário limite 
para acesso às salas de prova é 13h50min, considerando sempre o horário oficial de Brasília. 

 
4.   Para a Realização do Exame 
4.1 Documentos 
 

O candidato deverá apresentar para realização das provas: 
 

a) Documento de identificação original com foto; 
b) Protocolo de Inscrição. 

 
Serão aceitos como documento de identificação: carteira ou cédula de identidade (RG) expedida por 
Secretarias Estaduais de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia 
Federal ou pelo Ministério das Relações Exteriores, no caso de estrangeiros; registro funcional ou 
documento de identificação fornecido por ordem ou conselho de classe que, por Lei, tenha Fé Pública 
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como documento de identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Passaporte; Carteira 
Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 

 
4.2 Conhecer/ter ciências das normas de segurança  

Atenção para as medidas obrigatórias dentro da UTFPR 
O regime remoto deve ser mantido como prioritário, de acordo com a Instrução Normativa 17/2020. 
Em casos excepcionais de atividade presencial, é preciso seguir as seguintes orientações dentro da 

Universidade. 
 

As informações podem ser acessadas no link  https://portal.utfpr.edu.br/covid-19/cartilha 
É imprescindível a leitura dos materiais disponíveis no link acima. 
 
O uso de máscara é obrigatório (traga máscaras de reserva). 

 
5. Resultados do Exame – Prova Presencial 
 

• Até o dia 22 de fevereiro de 2021, publicação do gabarito da prova presencial pela Comissão 
Nacional de Avaliação dos Discentes.  

• Até o dia 05 de março de 2021, a nota da prova presencial de cada candidato será 
disponibilizada individualmente. 

• Dias 07 e 08 de março de 2021, solicitação de revisão de nota. 
• Até o dia 12 de março de 2021, resultado da revisão de nota e o resultado final do Exame a ser 

divulgado no site do PROFMAT-UTCT https://portal.utfpr.edu.br/cursos/mestrado-e-
doutorado/profmat-curitiba. 

 
 

 
Outras informações poderão ser obtidas através: do telefone (41) 3222-1828, pelo site  
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/profmat-ct, ou ainda, pelo e-mail profmat-
ct@utfpr.edu.br. 
 
 
 

Curitiba-PR, 15 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

______________________________________ 
Profa. Olga Harumi Saito 

Coordenadora do PROFMAT-UTCT 
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