
 

Edital nº 008/2015 

 

Para requerimento de matrícula em disciplina no PPGL na condição de aluno especial é 

requisito obrigatório: 

- Haver participado do processo seletivo (Edital 001-2015) e haver sido aprovado neste 

mesmo processo. 

Outrossim, de acordo com o regulamento do PPGL, o aluno poderá requerer matrícula em 

apenas uma disciplina no semestre letivo 2015-2. 

O aceite do aluno ficará a critério do(s) professor(es) responsável(is) pela disciplina 

pretendida.  

O processo de matrícula consiste de duas etapas obrigatórias: 

1ª – Entrega dos documentos na Coordenação do Programa (anexo 1) e preenchimento do 

requerimento de matrícula. 

Prazo: 03 a 06 de agosto de 2015 

Obs: As cópias dos documentos exigidos para esta etapa precisam ser autenticadas 

2ª – Caso o aluno tenha sido aceito para cursar a disciplina pretendida, será efetuada a 

emissão do RA (código do aluno). O referido código será enviado previamente ao email. 

Após estes procedimentos, dá-se a matrícula na respectiva disciplina via sistema acadêmico.  

Prazo: 10 a 12 de agosto de 2015 

OBS: O aluno especial só pode requerer matrícula nas disciplinas da Linha de Pesquisa na 

qual estava inscrito. 

Em havendo mais interessados do que o número de vagas ofertado na disciplina pretendida 

(vide quadros abaixo), o critério de seleção consistirá na classificação obtida no processo 

seletivo (Edital 003-2015) 

Linha de Pesquisa: Literatura, Sociedade e Interartes 

Disciplina Horário Professor  Categoria Vaga(s) 

Literatura e sociedade: 

diálogos culturais e 

comparativismos 

Terças-feiras / manhã Wellington R. Fioruci 

Marcos Hidemi de Lima 

Obrigatória 02 

Marcas da ordem patriarcal 

em romances brasileiros 
Quartas-feiras / 

manhã 

Marcos Hidemi de Lima Eletiva 01 

 

Linha de Pesquisa: Linguagem, Educação e Trabalho 

Disciplina Horário Professor  Categoria Vaga(s) 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
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Estudos da linguagem: 

educação, trabalho e 

cultura 

Quartas-feiras / 

tarde 

Didiê Ana C. Denardi 

Márcia A. Santos 

Siderlene Muniz de 

Oliveira 

Obrigatória 02 

Linguagem e 

desenvolvimento humano 
Terças-feiras / 

manhã 

Edival S. Teixeira 

 

Eletiva 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

Lista de documentos: 

 

1. Ficha de inscrição preenchida e assinada (obtida no sítio 

Http://www.pb.utfpr.edu.br/ppgl); (   ) 

2. Cópia da carteira de identidade (RG) (passaporte se estrangeiro); ( X ) 

3. Cópia da certidão de nascimento ou casamento; (   ) 

4. Cópia do CPF; (   ) 

5. Cópia do título de eleitor, com comprovante de votação/justificativa nas últimas 

eleições; (   ) 

6. Cópia autenticada do diploma de graduação plena ou documento equivalente ou 

declaração de provável formando; ( X ) 

7. Cópia autenticada do Histórico Escolar do Curso de Graduação. ( X  ) 

8. Uma fotografia 3x4 recente; (   ) 

9. Documento militar (para homens); (    ) 

10. Profissional com vínculo empregatício, deverá apresentar documento de intenção do 

empregador, ou da autoridade competente do órgão, de liberar o candidato por período 

integral ou parcial; (    ) 

 

*Os documentos assinalados já foram entregues no ato da inscrição, portanto, não há 

necessidade de entregá-los novamente 

 

 

 

Prof. Dr. Wellington R. Fioruci 

Coordenador do programa de Pós-graduação em Letras 


