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EDITAL Nº 10 DO PROFMAT – UEPG, DE 07 DE NOVEMBRO 
DE 2011. 

 
 

 O Coordenador Local do PROFMAT, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, torna 
público o local da realização do Exame Nacional 
de Acesso para ingresso no PROFMAT em 
março de 2012, conforme EDITAL Nº 03, DE 06 
DE OUTUBRO DE 2011 do Conselho Gestor do 
PROFMAT, e outras informações sobre o 
Exame. 

 
 

1. O Exame Nacional de Acesso no Pólo de Ponta Grossa (Universidade Estadual de 
Ponta Grossa – UEPG) será realizado no Prédio da Central de Salas de Aula, 
Campus Uvaranas, situado na Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 4748, Ponta Grossa – 
PR, nas salas 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 21. 

 
2. O Exame Nacional de Acesso consistirá de uma única prova, com duração máxima 

de 4 (quatro) horas, realizada no dia 26 de novembro de 2011 às 13 horas, 
observado o horário oficial de Brasília, DF. 

 
3. O Exame Nacional de Acesso consistirá de 35 (trinta e cinco) questões de múltipla 

escolha e 3 (três) questões dissertativas. 
 

4. As questões de múltipla escolha corresponderão a 70% (setenta por cento) e as 
questões dissertativas corresponderão a 30% (trinta por cento) da nota final. 

 
5. Será reprovado o(a) candidato(a) que não somar pontos nas questões dissertativas ou 

somar menos de 20 (vinte) pontos nas questões de múltipla escolha. 
 

6. Durante a realização do Exame Nacional de Acesso, não será admitida qualquer 
espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou quaisquer outras pessoas, 
além dos fiscais da prova. 

 
7. As respostas às questões dissertativas e às questões de múltipla escolha no gabarito 

devem ser escritas utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.  
 

8. Não é permitido o uso de máquina calculadora, nem qualquer forma de consulta 
bibliográfica a livros, impressos, manuais, anotações, ou suportes eletrônicos de 
informação, tais como computadores, agendas eletrônicas, palmtops, máquinas 
fotográficas, ou quaisquer outros. 
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9. Não é permitido adentrar o ambiente da prova com quaisquer aparelhos eletrônicos de 
comunicação, tais como telefones celulares, pagers, bipers, ou quaisquer outros 
receptores ou transmissores de dados e mensagens. 

 
10. O(A) candidato(a) deverá comparecer ao local de realização da prova com 

antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o início do Exame 
Nacional de Acesso portando: 

a) documento de identificação original; 
b) cópia do Protocolo de Inscrição a que se refere o item 3.4.1 do EDITAL 

Nº 03, DE 06 DE OUTUBRO DE 2011 do PROFMAT; 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

 
11. Não haverá, sob hipótese alguma, segunda chamada do Exame Nacional de Acesso. A 

ausência do(a) candidato(a) no local e horário indicados, conforme os itens 1 e 2  
acima e o item 5.1 do EDITAL Nº 03, DE 06 DE OUTUBRO DE 2011 do 
PROFMAT, acarretará sua eliminação automática, qualquer que seja a alegação. 

 
12. Não será permitido ao(à) candidato(a) ausentar-se do ambiente da prova antes 

de decorridas duas horas do início do Exame Nacional de Acesso. 
 

13. Não haverá, sob hipótese alguma, prorrogação do tempo previsto para a aplicação do 
Exame Nacional de Acesso em virtude de afastamento autorizado do(a) candidato(a) 
do ambiente da prova.  

 
14.  Será excluído do Exame Nacional de Acesso, e estará sujeito às penas previstas na  

Lei, a todo o (a) candidato(a) que: 
a) prestar, por qualquer forma, declaração inverídica ou incorreta; 
b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer candidato(a) ou 

fiscal do processo de aplicação da prova; 
c)  se ausentar do ambiente da prova sem o acompanhamento de um fiscal, 

ou antes de decorridas duas horas do início da prova; 
d) for surpreendido, durante a prova, em comunicação com outro 

candidato(a), verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, bem 
como utilizando livros, impressos, manuais, anotações, ou portando 
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

e)  utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento para obter aprovação própria 
ou de terceiros durante o Exame Nacional de Acesso. 

 
15. Aplicam-se integralmente à realização do presente exame as normas contidas no 

EDITAL Nº 03, DE 06 DE OUTUBRO DE 2011 do Conselho Gestor do 
PROFMAT, o qual pode ser consultado no site http://www.profmat-sbm.org.br/ 

 
 
Ponta Grossa, 07 de novembro de 2011. 

 
Prof. Dr. Marciano Pereira 
Coord. Local do PROFMAT – UEPG 


