
Conforme Calendário Acadêmico (Resolução 49/15 - CEPE) o período de solicitação de 

matrículas é de 04/01/2016 a 09/02/2016.  

A matrícula é responsabilidade do aluno.  

A não confirmação de matrícula pelo aluno dentro dos prazos estabelecidos no Calendário 

Acadêmico caracteriza ABANDONO DE CURSO. 

 

Você deverá acessar o portal do aluno com seu usuário (matrícula GRR ou GLR) e senha. 

Problemas referentes ao acesso ao portal do aluno  devem ser tratados diretamente com a 

Divisão de Apoio ao Usuário (DAU) através do telefone 41-3361-3333  ou e-mail: 

dau@ufpr.br 

 

Atentem-se aos módulos que estão sendo ofertados pa ra a sua Turma neste 

semestre .  

Para o caso de alunos desperiodizados que irão refazer módulos pendentes em turmas 

diferentes, observar para que as solicitações não provoquem choques de horário. 

Solicitações de matrícula que provoquem choque de horário com outros módulos são 

rejeitadas durante o período de processamento do CCE. Portanto, faça a solicitação de 

matrícula nos módulos que você frequentará efetivamente evitando o registro incorreto e 

problemas posteriores no seu histórico escolar. 

Em caso de matrículas de módulos bimestrais , as solicitações devem ser feitas para os 

módulos dos dois bimestres . 

Os módulos ofertados para o próximo semestre estão cadastrados conforme informado pela 

Coordenação do Curso. Quaisquer outras dúvidas quanto aos módulos ofertados e/ou 

possíveis ofertas de "Turmas Especiais" deverão ser verificadas com a Coordenação do 

Curso. 

 

IMPORTANTE 

As solicitações de matrícula em ICH e PA também serão efetuadas via Portal do Aluno no 

mesmo período de 04/01/2016 a 09/02/2016. 

Para tanto, está sendo divulgada lista das ich’s ofertadas e lista dos mediadores de PA. 

Para solicitar a matrícula é necessário que você verifique na lista divulgada qual o Código de 

Turma da ICH que você deseja solicitar matrícula. 

As turmas de PA também estão registradas da mesma forma, sendo necessário que você 

verifique qual o Código de turma do PA do seu mediador. (O procedimento de matrícula em 

PA através do Portal do Aluno não impede nem substitui o pré-acordo de mediação entre 

docente e estudante). 



Acessando o Portal do Aluno na área de matrículas você verá os módulos ofertados no seu 

Curso (FTP), e ICH e PA de todo o Setor. Clicando na seta ao lado da pasta Interações 

Culturais e Humanísticas abrirá a lista das turmas de ich que estão ofertadas no semestre. 

Localize a turma e adicione ao quadro de solicitação. Proceda da mesma forma para 

solicitar matrícula na turma de PA do seu mediador. 

 

Conforme já divulgado no Edital 002/2015 você deve solicitar matrícula em apenas uma ich 

no Portal do Aluno. Caso necessite sanar pendência a solicitação em mais uma ich deve ser 

feita em requerimento próprio na Recepção do Setor durante o período de matrícula.  

Para cada ich foi estabelecido um número de vagas conforme proposto pelo mediador. 

Diante disso, as solicitações que ultrapassarem esse número total serão rejeitadas durante 

o processamento de matrículas. A rejeição dessas solicitações no sistema é feita de forma 

automática conforme ordem de solicitação de matrícula (as primeiras solicitações são 

validadas). 

Após o período de processamento será divulgada uma listagem das ich’s que ainda não 

fecharam o número máximo de participantes para que os alunos que tiveram sua solicitação 

rejeitada possam ajustar sua matrícula em outra ich disponível (04/03/2016 ���� data final 

para solicitar ajuste de matrícula) . 

 

Ressaltamos que o processamento das solicitações de matrícula é feito de forma automática 

e rejeita as solicitações nas seguintes condições:  

• falta de vagas na turma,  

• choque de horários,  

• códigos de disciplina iguais (o código de disciplina da ich é único no semestre, 

portanto é validada apenas uma solicitação de ich via Portal). 

Sendo assim, solicite sua matrícula de acordo com as instruções evitando problemas de 

registro no seu histórico escolar. 

 

O processamento das solicitações de matrícula feito pelo CCE ocorre no período de 

10/02/2016 a 19/02/2016. Portanto, somente após 19/02/2016 haverá comprovante das 

matrículas aceitas no Portal do Aluno . Também apenas após esse período será possível 

ter uma lista de matrículas de ich rejeitadas. 

Verifique o tutorial de matrícula disponível na página para se orientar. 


