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Formulário de Requerimento Discente 

Dados Gerais 
Nome do aluno(a)  

 

Orientador(a)  
 

Data da solicitação 
(dia/mês/ano) 

 
 

Linha de Pesquisa  
 

Aluno Regular ou Especial  
 

Data de Ingresso no PPGCTA 
(dia/mês/ano) 
 

 
 

Meses de vínculo com o 
PPGCTA 
 

 
 

Requerimentos 
 
Validação de disciplinas  

 Disciplinas da UTFPR     Disciplinas de outra Instituição  
Indicar o(s) nome(s) da(s) disciplina(s) 
 
____________________________________________________ 

 
Validação Proficiência 
 

 Inserir data da realização do teste e sigla da Instituição – 
Proficiência regulamentada pela Resolução 03/2020 – Clique aqui 
 
____________________________________________________ 

 
Solicitação de Estágio em 
Docência 

 Inserir a disciplina e o supervisor(a) no curso de graduação – 
Para acessar documentos do estágio de docência – Clique aqui 
 
Disciplina:   ___________________________________________ 
Supervisor: ___________________________________________ 
 

 
Validação de estágio em 
docência 

 Anexar o formulário de avaliação. Documentos do estágio de 
docência – Clique aqui 
 
____________________________________________________ 

  

https://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-03-2020.pdf/view
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/pratica-de-docencia
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/pratica-de-docencia
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Requerimento de validação de 
créditos complementares 
 

 Inserir o número(s) de créditos solicitados de acordo com a 
Resolução 02/2021  - Para acessar a Instrução Normativa - Clique 
aqui 
 
____________________________________________________ 

 
Mudança de Especial para 
regular   

 Indicar a data a partir da qual solicita a mudança 
 
____________________________________________________ 

 
 
Inclusão de coorientador(a) 

 Inserir nome do coorientador (a) e IES de atuação. Coorientação 
regulamentada pela Instrução Normativa 01/2019 – Clique aqui 
 
____________________________________________________ 

 
Prorrogação do prazo como 
aluno regular 

 Inserir o número de meses de prorrogação – Para informações 
acessar Regimento interno do PPGCTA – Clique aqui 
 
____________________________________________________ 

 
Cancelamento de matrícula 
em disciplina 
 

 Inserir o nome da disciplina – Para informações acessar 
Regimento interno do PPGCTA – Clique aqui 
 
____________________________________________________ 

 
 
Trancamento do curso 

 Inserir o número de meses de trancamento. Justificar o motivo 
da solicitação de trancamento no campo justificativa no final deste 
formulário – Para informações acessar Regimento interno do 
PPGCTA  – Clique aqui 
 
____________________________________________________ 

 
 
Desligamento do curso 

 Justificar o motivo da solicitação de desligamento no campo 
justificativa no final deste formulário – Para informações acessar 
Regimento interno do PPGCTA – Clique aqui 
 
____________________________________________________ 

 
Solicitação de qualificação 

 Inserir a data da qualificação e preencher o formulário online no 
sistema acadêmico.  Obs: A qualificação deve ocorrer até o décimo 
oitavo mês de vínculo como aluno regular. 
 
____________________________________________________ 

  

https://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-n-02-2021
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-n-02-2021
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/in_01_2019_ppgcta_coorientacao.pdf/view
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/regulamento-ppgcta-utfpr.pdf/view
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/regulamento-ppgcta-utfpr.pdf/view
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/regulamento-ppgcta-utfpr.pdf/view
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/regulamento-ppgcta-utfpr.pdf/view
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Requerimento de auxílio 
financeiro para participação 
em eventos 
 

 Preencher o nome do evento e no campo justificativa 
apresentar a razão da solicitação do auxílio. O auxílio será 
concedido quando houver recursos financeiros e após a chancela 
do colegiado do PPGCTA. 
 
____________________________________________________ 

Solicitação de Prorrogação da 
Qualificação 

 Inserir a data da qualificação e preencher o formulário online no 
sistema acadêmico. Obs: A qualificação deve ocorrer até o décimo 
oitavo mês de vínculo como aluno regular.  
 
____________________________________________________ 

 
Solicitação de defesa 

 Inserir a data de defesa – Regulamentado pelas Resoluções 
01/2020 e 02/2020 do PPGCTA. Preencher o formulário online no 
sistema acadêmico.   
 
____________________________________________________ 

 
 
Requerimento de emissão de 
diploma 

 Inserir o nome do periódico e o Qualis CAPES em Ciências 
Ambientais. Diplomação regulamentada pela IN 01/2015 (turmas 
com entrada até 2/2019) e Resolução 01/2020 (turmas com 
entrada a partir de 1/2020). 
 
____________________________________________________ 

 
 
 
Outros requerimentos 

 Descrever a solicitação 
 

 

 

 

 
Justificativa: 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

https://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-01-2020.pdf/view
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-02-2020.pdf/view
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/in_01_2015_requisitosdiploma.pdf/view
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-01-2020.pdf/view
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Nome do aluno(a):  ___________________________________________________________ 

 

Assinatura:   ___________________________________________________________ 

 

Nome do Orientador (a): ___________________________________________________________ 

 

Assinatura:   ___________________________________________________________ 

 

Observação: Após o preenchimento deste requerimento, anexar os documentos comprobatórios, converter 

em ARQUIVO ÚNICO pdf e encaminhar ao email da Secretaria Stricto Sensu (stricto-ecoville-

ct@utfpr.edu.br) para que seja gerado um protocolo junto ao SEI da UTFPR. 

*Para acessar o Regulamento, Instruções Normativas e Resoluções do PPGCTA – Clique aqui 

https://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct
mailto:stricto-ecoville-ct@utfpr.edu.br
mailto:stricto-ecoville-ct@utfpr.edu.br
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/stricto-sensu/ppgcta-ct/documentos/regulamentos-e-normas/resolucao-01-2020.pdf/view

