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EDITAL N° 02/2022 – PROFMAT-CT 

 
EXAME NACIONAL DE ACESSO PARA INGRESSO NO PROFMAT EM 2023 

 

A Coordenação do PROFMAT-CT da UTFPR, Campus Curitiba, no uso de suas atribuições, torna público o presente 

Edital complementar ao Edital Nº 15 de 30 de agosto de 2022, da Coordenação Nacional do PROFMAT (Edital do 

Exame Nacional de Acesso 2023).  
 

1. Do Dia, Horário e Local do Exame 
1.1 A aplicação das provas para o Exame Nacional de Acesso para Ingresso no PROFMAT em 2023 (Campus 

Curitiba) será realizada no dia 22 de outubro de 2022, das 14h às 17h, horário oficial de Brasília, nas dependências 

do Campus Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná: 
 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR 
CAMPUS CURITIBA – SEDE CENTRO – BLOCO E 

Av. Sete de Setembro, 3055 – Rebouças – Curitiba-PR 

Entrada pela Portaria da Av. Sete de Setembro, próxima à esquina com a Av. Mal. Floriano Peixoto 

 

2. Do Ensalamento  dos Candidatos Inscritos 
 

2.1 O ensalamento da prova presencial será divulgado no site do PROFMAT-CT até o dia 14/10/2022: 
 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/profmat-ct/ 
 
3. Da Realização do Exame: 
 

3.1 O Exame consistirá numa prova presencial, realizada no dia 22 de outubro de 2022, 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. 
 
3.2 Os candidatos devem seguir as normas e restrições sanitárias da instituição onde realizarão o exame, sob 

pena de desclassificação em caso de descumprimento. 
 
3.3 O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova na Instituição Associada selecionada no ato 

da inscrição, indicado na página de internet dela, 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. 
 
3.3.1 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 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. 
 

https://profmat-sbm.org.br/wp-content/uploads/sites/4/sites/4/2022/08/Edital-do-Exame-Nacional-de-Acesso-ao-PROFMAT-2023.pdf


3.3.2 O documento de identificação deverá estar com validade vigente e em perfeitas condições de conservação, 

de forma a permitir identificar com clareza o candidato, a sua foto e a sua assinatura.  

 

Parágrafo único. Não será aceito documento de identificação digital. 
 
3.4 O candidato que não apresentar o documento de identificação, nas condições do item 3.3.1, estará 

impossibilitado de adentrar o ambiente da prova e será automaticamente eliminado do Exame, exceto no caso 

de apresentação de registro de ocorrência policial (Boletim de Ocorrência) confirmando perda, furto, ou roubo 

de seus documentos. 
 
3.4.1 O Boletim de Ocorrência terá validade somente se tiver sido emitido, no máximo, 90 (noventa) dias antes 

da data de realização do Exame. 
 
3.4.2 O candidato que apresentar Boletim de Ocorrência será submetido à identificação especial, que 

compreende a coleta de dados e assinatura em formulário próprio (Anexo 3 do Edital do Exame Nacional de 

Acesso 2023), e fará a prova em caráter condicional.  

 

Parágrafo único. Caso seja classificado, o candidato deverá apresentar o documento original de identificação até 

a data da matrícula, sob pena de eliminação automática, sem direito à reclamação, independentemente de 

qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 
3.5 Caso o nome do candidato não esteja na Lista de Presença e ele não comprove o pagamento da taxa de 

inscrição, a prova será realizada em caráter condicional (Anexo 3 do Edital do Exame Nacional de Acesso 2023). 
 
Parágrafo único. O candidato terá o prazo de 72 horas para apresentar o comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição para o responsável pelo campus, definido no Anexo 1 do Edital do Exame Nacional de Acesso 2023, sob 

pena de eliminação automática, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, 9 

considerados nulos todos os atos dela decorrentes.  
 
3.6 O candidato que não estiver de posse do Protocolo de Inscrição, mas seu nome e dados de identificação 

constarem na Lista de Presença, será autorizado a fazer a prova. 
 
3.7 Não haverá segunda chamada do Exame. A ausência do candidato no local e no horário indicados, conforme 

os itens estabelecidos neste Edital, acarretará sua eliminação automática, qualquer que seja a alegação. 
 
3.8 Será excluído do Exame, e estará sujeito às penas previstas na Lei, todo o candidato que: 
 a) Prestar, por qualquer forma, declaração inverídica ou incorreta;  
 b) Agir com incorreção ou descortesia para com qualquer candidato ou fiscal do processo de aplicação da prova;  
 c) Se ausentar do ambiente da prova sem o acompanhamento de um fiscal, ou entregar a prova antes de 

decorridas uma hora do início do Exame; 
 d) For surpreendido, durante a prova, em comunicação, direta ou a distância, com outro candidato  ou com outra 

pessoa não presente no local da prova, bem como se utilizando de qualquer objeto descrito no item 4.4.4 do 

Edital do Exame Nacional de Acesso 2023;  
 e) Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento para obter aprovação ou informação privilegiada, em proveito 

próprio ou de terceiros.  
 
4. Da Correção do Exame 
 
4.1 Para cada questão será computado 1 (um) ponto se estiver assinalada exatamente a resposta correta e será 

computado 0 (zero) ponto caso esteja assinalada uma das respostas erradas, ou em caso de preenchimento 

incorreto ou em branco. 

 

Parágrafo único. Considera-se preenchimento incorreto quando há: dupla marcação, marcação rasurada, 

marcação emendada, campos de marcação não preenchidos integralmente, marcação ultrapassando o campo 

determinado e marcação que não seja feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 
 



4.2 A nota final será obtida somando os pontos computados em cada questão, conforme descrito no item 4.1. 
 
4.3 Será reprovado o candidato que obtiver menos de 50% (cinquenta por cento) de acertos. 
 
4.4 Na apuração do Resultado Final, ocorrendo empate serão considerados, prioritariamente e sucessivamente, 

para efeito de desempate: 
 a) idade mais elevada para os candidatos com 60 anos ou mais na data da prova, conforme estabelece o Art. 27 

parágrafo único da Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do idoso);  
 b) ser professor pertencente ao quadro permanente de servidores em efetivo exercício de docência em 

Matemática na rede pública de ensino básico;  
 c) idade mais elevada. 
 
5. Dos Resultados do Exame 
 
5.1 Até o dia 03 de novembro de 2022, a nota de cada candidato será disponibilizada individualmente pela 

Instituição Associada onde o candidato realizou o exame. 
 
5.2 Eventuais solicitações de revisão das notas poderão ser realizadas nos dias 04 a 10 de novembro de 2022 e 

deverão ser realizadas diretamente na Instituição onde o candidato realizou o Exame. 
 
5.3 O resultado da solicitação de revisão das notas será divulgado, individualmente, pela Instituição Associada, 

aos candidatos que a solicitaram.  
 
5.4 As listas de notas não representam as listas de classificados das respectivas Instituições Associadas, não levam 

em consideração as políticas de cotas dessas instituições, nem os critérios de desempate. 
 
5.5 Em caso de anulação de questão, o ponto correspondente será atribuído indistintamente a todos os 

candidatos. 
 
5.6 Até o dia 02 de dezembro de 2022, as Instituições Associadas deverão publicitar os classificados do Exame, 

garantindo que todos os candidatos tenham acesso à informação em data prevista no Edital do Exame Nacional 

de Acesso 2023. 
 
5.7 Serão classificados no Exame os candidatos que obtiverem as melhores notas totais, em número igual ao 

total de vagas disponíveis em cada Campus, observando o item 2.2 do  Edital do Exame Nacional de Acesso 2023 

e, no que couber, as regras do sistema de cotas de cada Instituição Associada. 
 
6. Da Reclassificação 
 
6.1 Em caso remanejamento de vagas entre as Instituições Associadas e os respectivos Campi, será permitida a 

reclassificação de candidatos até o limite da expansão autorizado pela Comissão Acadêmica Nacional, 

respeitando-se, rigorosamente, os critérios definidos nos itens 2.2 e 2.3 do  Edital do Exame Nacional de Acesso 

2023. 
 
6.2 As reclassificações, caso ocorram, e respectivas matrículas serão divulgadas nos sites das Instituições 

Associadas, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento de todo o processo de 

reclassificação e os prazos divulgados. 
 
6.3 Somente será concedida matrícula do candidato na Instituição Associada escolhida para cursar o Profmat. 
 
6.4 Não será enviada nenhuma correspondência durante a realização das etapas dessa seleção, por Correio (ECT) 

ou por SMS. 
 
6.5 A lista com os nomes dos candidatos reclassificados será publicitada pelas Instituições Associadas, garantindo 

que todos os candidatos tenham acesso à mesma. 
 



6.6 Todo o processo de matrícula dos candidatos da reclassificação deverá estar concluído até o dia 20 de janeiro 

de 2023, como previsto no CRONOGRAMA RESUMIDO do  Edital do Exame Nacional de Acesso 2023. 
 

 

7. Das Disposições Finais 
 

7.1 Cabe ao candidato acompanhar a divulgação de todos os atos, editais, regimentos, normas e comunicados 

referentes ou relacionados ao Exame que forem publicitados na página de internet do Profmat 

(http://www.profmat-sbm.org.br) e na página de internet da Instituição Associada na qual se inscreveu. 
 

7.2 O Profmat não fornecerá atestados, certificados ou certidões relativas ao comparecimento no dia do Exame, 

à aprovação, classificação ou nota dos candidatos. 
 

7.3 Em virtude das particularidades regionais próprias a cada uma das instituições associadas ao Programa, este 

edital poderá ser suplementado por normas de biossegurança locais, que deverão ser rigorosamente observadas 

nas ações, ambientes e instalações mobilizadas para a realização das provas presenciais nos núcleos concernidos. 
 

7.4 Todos os casos omissos e eventuais dúvidas quanto à interpretação deste Edital serão resolvidos e 

esclarecidos pela Comissão Acadêmica Nacional, excetuadas as questões da competência de cada Instituição 

Associada, que serão dirimidas pela Coordenação do PROFMAT-UTCT. 
 
7.5 Outras informações poderão ser obtidas através do telefone: (41) 3310-4663, 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 setembro de 2022. 
 

 

______________________________________ 
Prof. Rudimar Luiz Nós 

Coordenador PROFMAT-CT 
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