
 

 
 

ANEXO II 
PROCESSO SELETIVO IFPR – EDITAL Nº 20/2015 

 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS GERAIS E VAGAS RESERVADAS DE COTAS DE 

INCLUSÃO 
CURSOS SUPERIORES (BACHARELADO E TECNOLOGIA) 

 

 Distribuição do número de vagas 

Número de 

vagas por 

turma 

Vagas do Processo Seletivo IFPR 

Vagas 

Sisu 

Cotas de inclusão 

Concorrência 

Geral 

Escola pública 

Pretos 

ou 

Pardos 

Indígenas 
Pessoas com 

deficiência 

Renda igual ou inferior a 1,5 

 salário mínimo per capita 

Renda superior a 1,5 salário  

mínimo per capita 

Pretos 

ou 

Pardos 

Indígenas 
Demais 

vagas 

Pretos 

 ou 

Pardos 

Indígenas 
Demais 

 vagas 

Categorias* C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 - 

40 2 1 7 2 1 7 4 2 2 8 4 

30 2 1 5 2 1 5 3 1 1 6 3 

 
*Categorias que devem ser indicadas no formulário de inscrição: 
C1: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda igual 
ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escola pública; 
C2: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados indígenas, com renda igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o Ensino 
Médio em escola pública; 
C3: Vagas reservadas para demais candidatos, com renda igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola 
pública; 
C4: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda 
superior a 1,5 salário mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o Ensino 
Médio em escola pública; 
C5: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados indígenas, com renda superior a 
1,5 salário mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 
escola pública; 
C6: Vagas reservadas para demais candidatos, com renda superior a 1,5 salário mínimo 
per capita e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública; 
C7: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 
C8: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados indígenas;  
C9: Vagas reservadas para candidatos com deficiência; 
C10: Vagas reservadas para concorrência geral. 

 



 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS GERAIS E VAGAS RESERVADAS DE COTAS DE 
INCLUSÃO CURSOS SUPERIORES (LICENCIATURA) 

  
 

 
 
 

*Categorias que devem ser indicadas no formulário de inscrição: 
C1: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda igual 
ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escola pública; 
C2: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados indígenas, com renda igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o Ensino 
Médio em escola pública; 
C3: Vagas reservadas para demais candidatos, com renda igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola 
pública; 
C4: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos, com renda 
superior a 1,5 salário mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o Ensino 
Médio em escola pública; 
C5: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados indígenas, com renda superior a 
1,5 salário mínimo per capita e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 
escola pública; 
C6: Vagas reservadas para demais candidatos, com renda superior a 1,5 salário mínimo 
per capita e que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública; 
C7: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos; 
C8: Vagas reservadas para candidatos autodeclarados indígenas;  
C9: Vagas reservadas para candidatos com deficiência; 
C10: Vagas reservadas para concorrência geral; 
C11: Vagas reservadas para docentes do magistério. 
 

 Distribuição do número de vagas 

Número de 

vagas por 

turma 

 

Vagas do Processo Seletivo IFPR 

Sisu 

Cotas de inclusão 

Concorrência 

Geral 
Docentes do 

Magistério 

Escola pública 

Pretos 

ou 

Pardos 
Indígena 

Pessoas com 

deficiência 

Renda igual ou inferior a 1,5 

salário mínimo per capita 
Renda superior a 1,5 salário 

mínimo per capita 

Pretos 

ou 

Pardos 
Indígenas 

Demais 

vagas 

Pretos 

ou 

Pardos 
Indígenas 

Demais 

vagas 

Categoria* C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 - 

40 3 1 4 3 1 4 3 1 1 5 10 4 


