
 

 

EDITAL Nº 41/2018 

  

A Diretoria de Graduação e Educação Profissional do Campus Dois Vizinhos 
da UTFPR, visando atendimento de demanda específica relativa aos cursos de 
graduação, comunica a oferta de uma turma em regime intensivo (turma de férias), 
conforme as seguintes características e condições: 

  

  

1 - DA OFERTA 

  

1.1 – Será ofertada turma para atendimento de demanda específica em 
regime intensivo, conforme previsto no capítulo X do Regulamento da Organização 
Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR. 

  

1.2 – As disciplinas ofertadas serão: Calculo A – Código CA12R, com um total 
de 50 (cinquenta) vagas, sendo 15 (quinze) destinadas ao curso de Agronomia, 05 
(cinco) ao curso de Licenciatura em Educação do Campo, 15 (quinze) ao curso de 
Engenharia Florestal e 15 (quinze) ao curso de Zootecnia; e a disciplina de 
Fundamentos de Matemática Elementar – Código FM29E, com um total de 20 
(vinte) vagas, sendo todas elas exclusivas do curso de Licenciatura em Educação 
do Campo. 

  

1.2.1 – Os ambientes de realização das aulas serão divulgados juntamente 
com o edital de resultado dos requerimentos de matrícula. 

  

1.3 – A turma será preenchida conforme os critérios previstos no art. 46, § 1º, 
do Regulamento acima citado. 

  

1.4 – As aulas acontecerão conforme cronograma abaixo: 

  

Disciplinas 
Data de 
Início 

Data de 
Fim 

Cursos para os quais 
haverá oferta 

CA12R (Cálculo A) 30/01/2019 19/02/2019 
Agronomia, Educação do 
Campo, Engenharia Florestal 
e Zootecnia 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Campus Dois Vizinhos 
Diretoria de Graduação e Educação Profissional 
 

   



FM29E (Fundamentos de 
Matemática Elementar) 

04/02/2019 18/02/2019 Educação do Campo 

  

  

1.5 – Serão ministradas 05 (cinco) aulas por dia, tendo início às 13:00 horas e 
término às 17:30 horas. 

  

  

2 - CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
  

2.1 - Os estudantes interessados deverão enquadrar-se nos seguintes 
critérios: 

  

2.1.2 – Ser discente de um dos cursos para os quais há vaga disponível, 
conforme Item 1.2; 

  

2.1.3 – Não ter solicitado matrícula em outra turma de férias no mesmo 
período. Em caso de duas solicitações será considerada apenas o último 
requerimento. 

  

  

3 - DAS INSCRIÇÕES 

  

  

3.1 – Os estudantes interessados deverão efetuar solicitação de matrícula no 
período de 12 a 14 de dezembro, das 09:00 às 21:00 horas, junto ao Departamento 
de Registros Acadêmicos – DERAC, do Campus Dois Vizinhos da UTFPR. 

  

3.2 – A solicitação de matrícula não garante vaga na disciplina e caso haja 
mais candidatos do que a quantidade de vagas eles serão classificados conforme 
descrito no Item 1.3. 

  

3.3 – Existindo vagas não preenchidas para determinado curso, conforme 
Item 1.2, elas serão redistribuídas aos demais cursos, seguindo os critérios 
estabelecidos no Item 1.3. 

  

4 - DO RESULTADO 

  

4.1 – O resultado preliminar dos requerimentos com os alunos classificados 
será divulgado em 19 de dezembro de 2018, até às 12 horas, na página da Diretoria 
de Graduação e Educação Profissional e poderão ser consultados pelo link: 
http://portal.utfpr.edu.br/editais/graduacao-e-educacao-profissional/doisvizinhos 



  

  

5 – DO RECURSO 

  

5.1 – Será admitido recursos do resultado das matrículas, que deverá ser 
protocolado no DERAC até às 12 horas do dia 20 de dezembro de 2018. 

  

5.2 -  O recurso será analisado pela Diretoria de Graduação e Educação 
Profissional e o resultado da análise, bem como o resultado final, serão publicados 
até às 18 horas do dia 20 de dezembro de 2018. 

  

  

  
6 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

6.1 – Casos omissos serão tratados pela Diretoria de Graduação e Educação 
Profissional, da UTFPR Câmpus Dois Vizinhos. 

  

6.2 – Fica eleita a circunscrição da Justiça Federal de Francisco Beltrão, 
Estado do Paraná, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente edital. 

  

  

Dois Vizinhos, 11 de dezembro de 2018. 

  

  

  

 Fabiani das Dores Abati Miranda 
Diretora de Graduação e Educação Profissional 


