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INSTRUÇÃO DE MATRÍCULA 2018/02  
  

As informações contidas nesta Instrução de Matrícula são para alunos regulares, 

especiais e externos ao curso de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental: Análise e 

Tecnologia Ambiental do Câmpus Francisco Beltrão e está de acordo com o Regulamento 

da Pós-Graduação Stricto Sensu desta Universidade. 

 

1. Cronograma do processo de matrícula: 

 

EVENTO  DATA 

Matrículas via sistema 

23 de julho a 03 de agosto 

(Somente para alunos regulares) 

Requerimento de matrícula no 

sistema acadêmico 
23 a 29 de julho 

Ajuste de matrícula pelos 

orientadores 

30 e 31 de julho  

Inclusão de disciplina 01 e 02 de agosto 

Finalização de matrícula pelo 

orientador 

03 de agosto 

Requerimento de matrícula – Aluno especial e externo 23 e 24 de julho 

Resultado dos Requerimentos – Aluno especial e externo 01 de agosto 

 

 

 

 

 

2. Etapas do processo: 

      2.1 Alunos Regulares 

As matrículas deverão ser realizadas via sistema acadêmico, pelo aluno, em 

http://www.utfpr.edu.br/alunos. 

  O aluno deve requerer as disciplinas eletivas conforme indicação de seu orientador. 

  2.1.1 Caso o aluno não for cursar disciplinas no semestre corrente, deve 

obrigatoriamente requerer a disciplina elaboração de dissertação, código SSAC046MA, sob 

pena de perder o vínculo com o sistema acadêmico. 

 

      2.2 Alunos especiais e externos 

Aluno especial é o candidato que participou do último processo de seleção, foi 

aprovado, mas não se classificou entre as vagas. É facultado ao aluno especial cursar 

INÍCIO DO SEMESTRE: 06 DE AGOSTO 
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disciplinas no curso durante 1 ano, conforme a disponibilidade de vagas e o aceite do 

professor da disciplina. 

Aluno externo é o aluno de graduação da UTFPR ou de Instituições de Ensino 

Superior conveniadas para este fim, alunos dos programas Stricto Sensu da UTFPR e de 

outras Instituições e profissionais portadores de Diploma de Ensino Superior. 

Para requerer matrícula nestas modalidades, o aluno deverá formalizar sua intenção 

de cursar a disciplina na secretaria do PPGEA, conforme ANEXO 1 e ANEXO 2 desta 

Instrução, entre as 14h e 17h da data estabelecida no cronograma do processo de matrícula. 

As matrículas de alunos especiais e externos serão realizadas após o deferimento do 

requerimento pelo docente da disciplina e pela coordenação do PPGEA. 

A oferta de vagas para alunos especiais e externos será de acordo com o quadro 

abaixo. 

 

* As disciplinas Ecologia Aplicada, Ecologia Microbiana, Estatística Aplicada e Tratamento Avançado De 

Efluentes serão ofertadas concentradamente conforme descrito no quadro de horários disponibilizado na 

página do PPGEA. 

 

 

 

Francisco Beltrão, 19 de julho de 2018. 

 

 

 

Código Disciplina Docente Regulares Especiais Externos 

GAA46EA 
Geomática Aplicada a 

Análise Ambiental 
Julio Caetano 

Tomazoni 
10 3 2 

STD46EA 
Sistemas de suporte 
a tomada de decisão 

Francisco Antonio 
Fernandes Reinaldo 

6 0 0 

EAP46EA Ecologia Aplicada* Rodrigo Lingnau 15 3 3 

EMI46EA Ecologia Microbiana* 
Eder da Costa dos 

Santos 
15 5 5 

EST46EA Estatística Aplicada* 
Francisco Antonio 

Fernandes Reinaldo 
15 2 2 

TAE46EA 
Tratamento 

Avançado De 
Efluentes* 

Ticiane Sauer 
Pokrywiecki 

15 0 0 
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ANEXO 1 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA PARA ALUNO ESPECIAL 

 

  Eu ______________________________________________________, abaixo assinado, 

portador do RG ________________________ e CPF _____________________________, residente 

à rua ____________________________________________________________, na cidade de 

______________________________, declaro que participei do último processo de seleção do 

PPGEA e, a partir disso, venho requerer minha matrícula como aluno (a) especial nas disciplinas 

abaixo relacionadas, ofertadas no segundo semestre letivo de 2018 do curso de Pós-Graduação em 

Engenharia Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental do Câmpus Francisco Beltrão da UTFPR. 

Disciplina 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

 

Nestes termos, peço deferimento em _____/ _____/ __________. 

 

_______________________________________________ 

Requerente 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________________________________ 

 

Anexar cópias autenticadas ou apresentar os originais dos seguintes documentos: certidão de 

nascimento ou casamento, RG, CPF, Título de eleitor, Alistamento militar, Histórico escolar de 

graduação e Diploma. 

  

 

Parecer do professor da disciplina 1: _______________________________________________ 

Data: _____/_____/_________. Assinatura: _________________________________________ 

Parecer do professor da disciplina 2: _______________________________________________ 

Data: _____/_____/_________. Assinatura: _________________________________________ 

Parecer da coordenação: ________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_________. Assinatura: _________________________________________ 
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ANEXO 2 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA PARA ALUNO EXTERNO 
 

  Eu ______________________________________________________, abaixo assinado, 

portador do RG ________________________ e CPF _____________________________, residente 

à rua ____________________________________________________________, na cidade de 

______________________________, declaro que sou (  ) aluno de curso de graduação, (  ) aluno 

de pós-graduação, (  ) profissional portador de diploma de graduação, conforme documentação em 

anexo e, a partir disso, venho requerer minha matrícula como aluno (a) externo (a) nas disciplinas 

abaixo relacionadas, ofertadas no segundo semestre letivo de 2018 do curso de Pós-Graduação em 

Engenharia Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental do Câmpus Francisco Beltrão da UTFPR. 

Disciplina 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

 

Nestes termos, peço deferimento em _____/ _____/ __________. 

 

_______________________________________________ 

  Requerente 

E-mail: _________________________________________________________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________________________________ 

 

Anexar cópias autenticadas ou apresentar os originais dos seguintes documentos: certidão de 

nascimento ou casamento, RG, CPF, Título de eleitor, Alistamento militar, Histórico escolar de 

graduação e Diploma (quando for o caso). 

  

Parecer do professor da disciplina 1: _______________________________________________ 

Data: _____/_____/_________. Assinatura: _________________________________________ 

Parecer do professor da disciplina 2: _______________________________________________ 

Data: _____/_____/_________. Assinatura: _________________________________________ 

Parecer da coordenação: ________________________________________________________ 

Data: _____/_____/_________. Assinatura: _________________________________________ 

 


