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INSTRUÇÃO DE MATRÍCULA 2020/01
 

As informações contidas nesta Instrução de Matrícula se destinam aos alunos do

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 

Entrega da documentação dos classificados para a turma 2020, conforme
Edital 002/2019 – PPGEA.

03 e 04 de fevereiro
8h30min às

11h30min e das 14h
às 17h

Matrículas via sistema 
(para todos os alunos)

Requerimento  de  matrícula  pelo
aluno

12 a 14 de fevereiro

Ajuste  de  matrícula  pelo
orientador/ coordenação 17 e 18 de fevereiro

Requerimento de matrícula – Aluno especial e externo 20 de fevereiro

Resultado dos requerimentos para aluno especial e externo 03 de março

Início das aulas 16 de março

 

2. Etapas do processo: 

2.1 Entrega de documentação (somente para alunos novos):  

Para esta etapa o candidato classificado deve entregar na Secretaria do PPGEA –

Bloco  R,  sala  R305,  fotocópias  autenticadas  em  cartório ou  cópias  simples,

acompanhadas dos respectivos originais, dos documentos listados abaixo:

a) Carteira de identidade (RG) ou outro documento oficial de identificação com foto;

b) Comprovante  da  inscrição  no  CPF,  obtido  no  site  da  Receita  Federal,  em

http://www.receita.fazenda.gov.br;

c) Certidão de nascimento ou de casamento;

d) Título de eleitor;

e) Diploma de graduação ou certificado de conclusão de curso superior;

Pós-Graduação em Engenharia Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental                                                                                      1 

http://www.receita.fazenda.gov.br/


 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná  

Câmpus Francisco Beltrão  
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental  

 

   

f) Histórico escolar do curso de graduação;

g) Certificado de quitação com o serviço militar;

h) Para candidatos estrangeiros, além do item a, apresentar o Registro Nacional de

Estrangeiro (RNE) e o passaporte com visto de estudante, ou outro documento que,

por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil.

A  não entrega desses documentos na data estipulada implica  na desistência da

vaga. 

É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das demais

chamadas,  se  houverem,  bem  como  a  entrega  dos  documentos  solicitados  pela

coordenação nos prazos estabelecidos. 

 

2.2 Matrículas

2.2.1 Alunos Regulares (inclusive os novos)

O Requerimento  de matrícula  deve ser  realizado via  sistema acadêmico pelo

próprio aluno, no período de 12 a 14 de fevereiro, após o recebimento por e-mail do

login (número de registro do aluno) e da senha, conforme instruções abaixo:

a) Acessar o PORTAL DO ALUNO na página da UTFPR clicando no link abaixo: http://

portal.utfpr.edu.br/alunos/portal-do-aluno

ATENÇÃO: Caso o aluno não receba os dados para o acesso até

o dia 11/02, deve entrar em contato com a coordenação do

PPGEA pelo e-mail ppgea-fb@utfpr.edu.br

b) Clicar no Câmpus onde o curso é ofertado e em seguida inserir o login e a senha
recebidos no e-mail. 
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c) Realizar a alteração da senha conforme a figura abaixo.

Ao  gerar  a  nova  senha,  é  responsabilidade  do  aluno  realizar  as  confirmações

solicitadas pelo sistema e manter a nova senha sob sua guarda. 

 O aluno deve requerer matrícula em todas as disciplinas obrigatórias disponíveis

e nas optativas conforme indicação de seu orientador. 

Os  horários  para  o  semestre  2020/01  são  os  abaixo  listados,  sendo  que  as

disciplinas  Seminários  (SEM46EA),  Poluição  Ambiental  (POA46EA)  e  Metodologia  da

Pesquisa  Científica  (MPC46EA)  são  obrigatórias e  as  disciplinas  Estatística  Aplicada

(EST46EA),  Física de Solos (FSO46EA) e Tecnologias de remediação de solo e água

(TRS46EA) são optativas.

HORÁRIO DE
INÍCIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

07:30 MPC46EA
08:20 MPC46EA POA46EA EST46EA
09:10 MPC46EA POA46EA EST46EA
10:00 Intervalo Manhã [ 20 min. ]
10:20 MPC46EA POA46EA EST46EA
11:10 POA46EA EST46EA
12:00 Intervalo Almoço [ 60 min. ]
13:00
13:50 TRS46EA FSO46EA
14:40 SEM46EA TRS46EA FSO46EA
15:30 Intervalo Tarde [ 20 min. ]
15:50 SEM46EA TRS46EA FSO46EA
16:40 TRS46EA FSO46EA
17:30
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2.2.2 Alunos especiais e externos

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

mas não classificou entre as vagas. É facultado ao aluno especial  cursar 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 duas modalidades, o candidato deverá formalizar sua

intenção  de  cursar  disciplinas,  entregando  requerimento  de  matrícula  na  secretaria  do

PPGEA, conforme ANEXO 1 ou ANEXO 2 desta Instrução, das 08h30min às 11h do dia 20

de fevereiro.

ATENÇÃO: Para as categorias de aluno especial e externo, são ofertadas apenas vagas

nas disciplinas optativas e as matrículas serão efetivadas somente após o deferimento do

requerimento pelo docente da disciplina e pela coordenação do PPGEA. 

  

3. INÍCIO DAS AULAS

  As  aulas  iniciarão  no  dia  16  de  março,  na  sala  R301,  conforme  horário
divulgado acima.

 

Francisco Beltrão, 06 de fevereiro de 2020. 

_____________________________ 
Prof. Dr. Rodrigo Lingnau

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental: Análise e Tecnologia Ambiental 

UTFPR – Câmpus Francisco Beltrão 
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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
_______________________,  e-mail:  ____________________________________,
telefone:  _______________,  declaro que participei  do processo de seleção do PPGEA
para a turma de 2019 e, a partir disso, venho requerer minha matrícula como  aluno (a)
especial nas  disciplinas  abaixo  relacionadas,  ofertadas  no primeiro  semestre  letivo  de
2019  do  curso  de  Pós-Graduação  em  Engenharia  Ambiental:  Análise  e  Tecnologia
Ambiental do Câmpus Francisco Beltrão da UTFPR. 
 

Disciplina 
1.

2.

ATENÇÃO: Anexar os documentos constantes no item 2.1 da Instrução de Matrícula:

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

 
_______________________________________________

Requerente 

  
 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 ______________________________,

e-mail: ____________________________________, telefone: _______________, 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 primeiro semestre letivo de 2019 do curso de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental: Análise

e Tecnologia Ambiental do Câmpus Francisco Beltrão da UTFPR. 

 

Disciplina 
1.

2.
 

ATENÇÃO: Anexar os documentos constantes no item 2.1 da Instrução de Matrícula:

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

 
_______________________________________________ 

Requerente 

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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