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CENTRO ACADÊMICO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS - CALEM 

INSTRUÇÃO DE INSCRIÇÕES E MATRÍCULAS - 2º SEMESTRE DE 2019 

 

1. MATRÍCULAS CALEM 

As informações contidas nesta Instrução de Matrícula são para os servidores, alunos regulares 

do CALEM e alunos que queiram ingressar nos cursos de Inglês e Espanhol do Centro de 

Línguas Estrangeiras Modernas – CALEM, da UTFPR Câmpus Campo Mourão e estão de 

acordo com o Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Línguas 

Estrangeiras Modernas da UTFPR. Os formulários eletrônicos e fichas de dados mencionadas 

nesta instrução estão disponíveis no endereço eletrônico do Calem na internet: 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/linguas-estrangeiras/campo-mourao 

 

1.1 INGRESSO NO CALEM 

PODERÃO INGRESSAR NO CALEM:  

- Alunos regularmente matriculados nos cursos Superiores e de Nível Médio da UTFPR: 

- Alunos regulares matriculados nos programas de Pós-graduação Stricto-Sensu da UTFPR;  

- Servidores da UTFPR. 

 

1.2 INGRESSO NOS NÍVEIS 1 

Alunos que desejam ingressar nos NÍVEIS 1 do CALEM serão classificados por 

ordem do maior coeficiente de rendimento do curso no qual estão matriculados, portanto, 

só podem ingressar nos primeiros níveis os alunos matriculados a partir do segundo semestre 

nos cursos de graduação. No caso de empate, a preferência é por maior idade.  

As vagas para o primeiro período serão distribuídas proporcionalmente aos percentuais 

do número de alunos regularmente matriculados no Câmpus, no semestre anterior nos 

respectivos níveis de ensino:  

I. Graduação (21 vagas) 

II. Educação Profissional Técnica de Nível Médio (1 vaga) 



 

 

Ministério da Educação 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Campo Mourão 

Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

 

 

III. Pós-graduação stricto- sensu (1 vaga) 

IV. Programas permanentes de capacitação de servidores (2 vagas) : A classificação se 

dará  pela ordem de maior tempo de serviço na instituição. O servidor classificado receberá e-

mail com login e senha para acesso ao portal do aluno e requerer matrícula nos prazos 

previstos. 

1.3 INGRESSO POR TESTE CLASSIFICATÓRIO NAS TURMAS EM ANDAMENTO 

De acordo com o artigo 15 do regulamento, o interessado ou interessada  em  cursos  

no  CALEM,  que  comprovar  documentalmente conhecimento  prévio  em  línguas  

estrangeiras  modernas,  poderá  realizar  o  Teste  de Nivelamento para definição do 

período de ingresso no CALEM, podendo ser declaração ou certificado com período de 

estudos, nível concluído e carga horária do curso particular de línguas estrangeiras. 

 

 

2. INSCRIÇÕES PARA INGRESSO NO NÍVEL 1 
 

Espanhol 1 25 Segunda e quarta  10h20 às 12h 

 
• REQUERIMENTO PARA MATRÍCULA: deverá ser realizado via sistema, no portal 

do aluno nos dias 05 e 06 de agosto de 2019. Serão selecionados os 25 primeiros 

candidatos com maior coeficiente de rendimento: 

• RESULTADO: 7 de agosto. 

 

3. INSCRIÇÕES PARA O TESTE DE NIVELAMENTO  

Para se inscreverem no teste de nivelamento, os candidatos deverão preencher 

formulário em anexo e deixá-lo no departamento de Humanidades de , na sala H102. 
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TURMAS/NÍVEIS, VAGAS, DIAS E HORÁRIOS 

LÍNGUA/NÍVEL VAGAS DIAS HORÁRIOS 
Inglês 2 08 Segunda e quarta 10h20 às 12h 

Inglês 4 
 

15 Segunda e quarta 17h40min – 19h20min 

Espanhol 2 
(Turma especial) 

15 Sextas 10h20 - 12h 

Espanhol 3 15 Quarta e quinta 17h40min às 19h20min 

  

• PRAZO DE INSCRIÇÕES: de 03 A 19 de junho (levar formulário preenchido e 

comprovante de conhecimento prévio da língua no Departamento de 

Humanidades, sala H102) 

• DATA, HORÁRIO E LOCAL DA PROVA: 28 de junho, das 17h40 às 19h30, sala 

D104. 

• RESULTADO: até 15/07 na página do CALEM:  

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/linguas-estrangeiras/campo-mourao 

 
 
4.  REQUERIMENTO DE MARÍCULAS, PRAZOS E PAGAMENTO (para todas as 

turmas)  

• REQUERIMENTO PARA MATRÍCULA: deverá ser realizado via sistema, no portal 

do aluno nos dias 05 e 06 de agosto de 2019; 

• PRAZO PARA GERAÇÃO DO BOLETO: o boleto deverá ser gerado na segunda 

semana de aula, nos dias 19 e 20 de agosto, pelo link na página do CALEM (o 

vencimento aparecerá no boleto).  NÃO SERÃO ACEITOS BOLETOS GERADOS 

APÓS DIA 20 DE AGOSTO; 

• Para ter sua matrícula efetivada, os alunos deverão levar uma cópia de seu 

comprovante  de pagamento pessoalmente com seu nome e curso no departamento de 

humanidades, sala h102, até o dia 30 de agosto. (NÃO ACEITAREMOS 

COMPROVANTES VIA E-MAIL); 
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• O aluno que não apresentar comprovante até dia 30 de agosto, terá sua matrícula 

cancelada. Caso precise de prazo maior para o pagamento, o aluno deverá entrar em 

contato com a coordenação do CALEM; 

• PAGAMENTO SEMESTRAL DOS CURSOS REGULARES (4 aulas semanais): 

R$150,00; 

• PAGAMENTO SEMESTRAL DO CURSO ESPECIAL DE ESPANHOL (2 AULAS 

SEMANAIS): R$75,00; 

• ISENÇÃO: Alunos que receberam bolsa auxilio em 2019/01 estão isentos da taxa 

semestral. Caso selecionados, deverão entrar em contato com a coordenação do 

CALEM; 

• Não haverá devolução da taxa de matrícula em caso de desistência do aluno. 

 

5. VAGAS REMANESCENTES 

Havendo vagas remanescentes, a coordenação entrará em contato com os candidatos via e-

mail.  

 

6. INÍCIOS DAS AULAS 

12 de agosto de 2019 para todas as turmas. 

 

7.  CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos nesta instrução serão analisados e julgados pela coordenação do 

CALEM em conjunto com a Diretoria de Graduação e Educação Profissional. 

 

Campo Mourão,  03 de junho de 2019. 


