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O Diretor da Faculdade de Direito do Setor de Ciências 
Jurídicas da UFPR faz saber aos candidatos aprovados no processo seletivo especial 
PRONERA/DIREITO/UFPR que a emissão de passagens para o deslocamento desde os 
domicílios informados no formulário de inscrição até Curitiba fica condicionado ao 
envio ao endereço eletrônico proneradireito@gmail.com.com, até às 18h00 do dia 
05/02/2015, dos seguintes documentos digitalizados em arquivos PDF: 

a) fotocópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico 
Escolar do Ensino Médio Regular. 
b) fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou de casamento; 
c) fotocópia autenticada de documento de identificação: 

c.1) carteira de identidade civil ou militar (RG). Somente serão aceitos 
documentos com fotos recentes e dentro do prazo de validade. Excepcionalmente 
poderão ser aceitos outros documentos expedidos por órgãos oficiais de identificação 
desde que apresentem foto, dados pessoais (nome, data de nascimento, filiação, local 
de nascimento) e estejam dentro do prazo de validade. 

c.2) candidatos estrangeiros deverão apresentar fotocópia autenticada do RNE-
PERMANENTE. O RNETemporário ou Protocolo, para fins de registro acadêmico, será 
aceito a título precário mediante assinatura de Termo de Responsabilidade, através do 
qual o candidato assumirá compromisso de substituí-lo por RNE-PERMANENTE, até o 
prazo de seu vencimento. Caso o candidato não consiga regularizar sua situação de 
permanência no Brasil até data de vencimento do RNE-Temporário ou Protocolo, seu 
registro acadêmico será automaticamente CANCELADO. 
d) comprovante de situação cadastral no CPF (Cadastro de Pessoa Física) (obtido no 
site www.receita.fazenda.gov.br); 
e) para os candidatos que concluíram o Ensino Médio no exterior, além das alíneas a), 
b), c.2) e d), apresentar uma fotocópia autenticada do documento de revalidação e/ou 
equivalência de estudos no Brasil. 
f) documentos que comprovem que o candidato atende ao item 1 do edital21/2014 –
NC-UFPR, quais sejam: 

f.1) no caso dos assentados do PNRA ou em projetos de assentamento 
realizados por outros órgãos, reconhecidos pelo INCRA, e que sejam titulares da 
parcela, é necessária a apresentação de certidão original emitida pela 
Superintendência Regional do INCRA, que confirme a condição de assentado(a) e a 
apresentação de um documento civil; 

f.2) no caso dos assentados do PNRA ou em projetos de assentamento 
realizados por outros órgãos, reconhecidos pelo INCRA, e que sejam dependentes dos 
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titulares da parcela, será exigida a apresentação de Declaração de Dependência 
assinada pelo titular, acompanhada da certidão original emitida pela Superintendência 
Regional do INCRA, que confirme a condição de assentado do titular, além da 
apresentação da documentação civil; 

f.3) no caso dos beneficiários do PNFC, a declaração original de beneficiário, 
titular da parcela, fornecida pela UTE (Unidade Técnica Estadual) do programa. No 
caso de dependente, deve ser juntado à declaração do titular, fornecida pela UTE, um 
documento civil que comprove o parentesco.  

f.4) ) no caso das demais famílias cadastradas, que  tenham o cadastro 
homologado pelo INCRA (item 1.2 deste edital), é necessária a apresentação de 
certidão original emitida pela Superintendência Regional do INCRA, que confirme o 
enquadramento do candidato ao disposto no art. 13 do Decreto nº 7.352, de 4 de 
novembro de 2010. 

O envio de cópia digitalizada ao endereço eletrônico 
proneradireito@gmail.com não dispensa os alunos da apresentação dos documentos 
quando do registro acadêmico que acontecerá de 23/02/2015 a 26/02/2015. 

Na mensagem de envio dos documentos, os candidatos 
deverão informar nome completo, RG, endereço, telefone e e-mail para a emissão de 
passagens.  

A comunicação para fins de aquisição e envio das 
passagens será feitas através do endereço de e-mail informado. 

 

Curitiba, 28 de janeiro de 2015. 

 

 
 
 

Prof. Dr. Ricardo Marcelo Fonseca 
Diretor da Faculdade de Direito 
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