
Calendário de Matrícula – CALEM 2017-1

Oferecimento de Vagas para Inglês 1. 

Requerimento de Matrícula – Alunos e 
Servidores (através do sistema 
corporativo/acadêmico)

Das 9h do dia 16/02/2017 até as 18h do dia 
19/02/2017. 

Resultado (classificados) 21/02/2017 

Pagamento da Taxa (R$100,00) 22/02/2017 a 04/03/2017

Vagas ocupadas/sobra de vagas 06/03/2017

Matrícula (2º prazo – ocupação de vagas não 
pagas)

07/03/2017

Pagamento da Taxa (R$100,00) 2º prazo 07 e 08/03/2017

Resultado 2º prazo 09/03/2017

Início das aulas 16/03/2017

Horário das aulas: 

Toda Quinta-feira das 13h – 14h40 – sala M011. 

PODERÃO INGRESSAR NO CALEM: - Alunos regularmente matriculados nos cursos de Nível 

Médio e Superior da UTFPR, e que não se encontrem no semestre letivo de ingresso na 

instituição;

- Alunos regulares matriculados nos programas de Pós-graduação Stricto-Sensu da UTFPR;

- Servidores da UTFPR

As vagas do primeiro período serão distribuídas proporcionalmente aos percentuais do número de 

alunos regularmente matriculados no Câmpus, no semestre anterior nos respectivos níveis de 

ensino:

I. Graduação ( 17 vagas)

II. Pós-graduação stricto- sensu (1 vaga)

III. Programas permanentes de capacitação de servidores (2 vagas)

- O aluno requerente de matrícula para o primeiro período do CALEM será classificado por ordem

do maior coeficiente de rendimento do curso no qual está matriculado e no caso de empate, por 

maior idade.

PAGAMENTO:

O pagamento da taxa gera a confirmação da matrícula. O valor do semestre é de R$100,00 

(cem reais).

Haverá isenção de taxa de matrícula para:

- Alunos que tiveram auxílio estudantil em 2016/2;

- Alunos que participaram da Monitoria Voluntária em 2016/2;



- Servidores.

O candidato deverá gerar a Guia de recolhimento da União (GRU) acessando o link  
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp

Dados a serem preenchidos:
Unidade Gestora:150149
Gestão: 15246 Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Nome da Unidade: Campus Apucarana
Código de Recolhimento: 28832-2 Serviços Educacionais

AVANÇAR

Dados obrigatórios a serem preenchidos
Número de Referencia:01
CPF:
Nome do Contribuinte:
Valor:

Clicar em emitir GRU -> imprimir

Enviar comprovante de pagamento para o e-mail: elvirabarbosa@utfpr.edu.br

ATENÇÃO: Não haverá devolução da taxa de matrícula em caso de desistência do aluno.


