
LOCAL E ENSALAMENTO - ENA 2022 

PROFMAT-UTFPR-CP 

 

Data: 04 de dezembro de 2021 

Local: UTFPR – Campus Cornélio Procópio – Avenida Alberto 
Carazzai, 1640 – Cornélio Procópio - PR 

Horário do Exame: 14:00 as 17:00 (Horário de Brasília) 

Atenção: Horário limite de acesso às salas é 13h 50min 

 O Exame será realizado no Bloco A, conforme ensalamento 
abaixo: 

Sala A142 

Inscrição Nome 
5788-6 ALINE BEATRIZ NOVELI 

28706-7 CASSIA LEMES MACIEL 
29642-2 CLAUDIO AUGUSTO MARTINS 
31983-1 CRISTIANE CARVALHO DE OLIVEIRA 
33197-1 ELAINE CRISTINA ZANETI SILVA 

 

Sala A143 

Inscrição Nome 
32244-1 FABIANA FRANCO DE OLIVEIRA 
28617-6 GISLÂINE APARECIDA EUGÊNIO 
32564-3 MÁRCIA CRISTINA RUBIO RODRIGUES 
34198-3 MAURICIO FRANCO AFONSO 
33169-4 TALITA DE PAULA POZZA 

 

 

 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS CANDIDATOS 

 Prezado participante, abaixo destacamos algumas 
informações importantes que devem ser observadas durante o 
Exame Nacional de Acesso 2022. Vale ressaltar, que além destas, 
as demais instruções constantes no EDITAL Nº 13, PUBLICADO EM 
25 DE AGOSTO DE 2021, deverão ser seguidas: 
  

 O candidato deverá comparecer ao local de realização da 
prova na Instituição Associada selecionada no ato da 
inscrição, indicado na página de internet da mesma, com 
antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o 
início do Exame, portando:  

a) Documento de identificação original com foto;  
b) Protocolo de Inscrição;  
c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
Exclusivamente para uso no rascunho o candidato 
poderá utilizar lápis, lapiseira/grafite e borracha.. 

 O uso de máscara é obrigatório, devendo cobrir totalmente 
o nariz e a boca do participante, desde a sua entrada até 
sua saída do local de provas;  

 O candidato deve levar máscaras reservas para eventuais 
trocas durante a realização do exame; 

 O participante poderá levar álcool em gel 70 em frasco 
transparente para uso individual; 

 Em caso de recusa de utilização adequada da máscara e 
cumprimento das medidas sanitárias da instituição 
associada o discente será excluído do EXAME e considerado 
reprovado.  

 Evite aglomerações e mantenha distanciamento seguro dos 
demais participantes. As carteiras onde o candidato 
realizará o exame estará devidamente identificada e com o 
distanciamento dos demais participantes. 



 O descarte da máscara de proteção à Covid-19, durante a 
aplicação do Exame, deve ser feito pelo participante de 
forma segura nas lixeiras do local de provas.  

 
  


