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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

  UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO 
DIRETORIA GERAL - CORNÉLIO PROCÓPIO 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - CAMPUS
CORNÉLIO PROCÓPIO 

PROGR. DE POS-GRAD. ENGENHARIA ELETRICA

RESOLUÇÃO ESPECÍFICA 04/20 – PPGEE-CP

 

Revoga a Instrução Normativa 08/2011 - PPGEE-CP

  Estabelece normas para a matrícula em
disciplinas obrigatórias do PPGEE - CP

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica do Campus Cornélio
Procópio, no uso de suas atribuições deliberadas em 03/06/2011 em reunião ordinária, considerando a
necessidade do estabelecimento de normas referente à matrícula do aluno regular em disciplinas
obrigatórias no PPGEE - CP da UTFPR determina:

 

MATRÍCULA DE ALUNO REGULAR EM DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

 

1 - É obrigatório ao candidato aprovado no processo sele�vo e matriculado como aluno
regular, a se matricular no primeiro semestre do ano le�vo nas seguintes disciplinas obrigatórias do PPGEE-
CP: Teoria de Sistemas Lineares e Metodologia da Pesquisa e Redação Cien�fica:

 a - Qualquer impedimento que resulte na impossibilidade de efe�vação da matrícula por
parte do aluno nas referidas disciplinas obrigatórias do PPGEECP, implicará, automa�camente, a alteração da
situação do aluno de regular para especial;

b – É vedado o cancelamento da matrícula das disciplinas obrigatórias, salvo mo�vo de força
maior, apreciado pelo Colegiado, baseado no regulamento da UTFPR. 

 

Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

 

 

Boletim de Serviço Eletrônico em 01/12/2020 
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Cornélio Procópio, 30 de novembro de 2020.

 

 

Dr. Leonardo Poltronieri Sampaio

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

UTFPR – Câmpus Cornélio Procópio
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