
CENTRO ACADÊMICO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS MODERNAS 

CALEM 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA MATRÍCULA  

1º SEMESTRE DE 2017 
INÍCIO DAS AULAS: 6 de março de 2017 

 
► O requerimento de matrícula deverá ser feito via internet (com código 

e senha do aluno). Para fazer o requerimento, entre no site 
http://aluno.utfpr.edu.br, e clique na aba “matrícula CALEM”. O 

requerimento de matrícula somente estará concluído com a mensagem 

“inscrição efetuada com sucesso”.  

 
► O pagamento da taxa gera a confirmação da matrícula. O valor do 

semestre é de R$100,00 (cem reais). O candidato deverá gerar a GRU 

para o pagamento da taxa somente depois de aparecer a rubrica 

“classificado”.  

 
►Horários das turmas do CALEM – UTFPR - Câmpus Toledo - 1º semestre/2017 

: 
 

Inglês 2 2ª e 3ª feira 18h40 – 20h20 

Inglês 3 2ª e 3ª feira 13h50 – 15h30 

Inglês 4 2ª e 3ª feira 16h40 – 18h20 

 
 

1ª ETAPA 

PARA ALUNOS REGULARES DO CALEM  

PARA ALUNOS E SERVIDORES DA UTFPR QUE FIZERAM O TESTE 

DE NIVELAMENTO EM 2016 

 
Passo 1 – Preencher o requerimento de matrícula no sistema a partir 

das 9h do dia 17/02 até às 18h do dia 19/02. 

 

Passo 2 – Se conseguir vaga na turma, a rubrica “classificado” 

aparecerá no dia 20/02 e o candidato poderá efetuar o pagamento da 
matrícula entre os dias 22 e 23/02. O candidato deverá gerar a Guia de 

recolhimento da União (GRU) acessando o link abaixo: 

https://utfws.utfpr.edu.br/gestaop00/sistema/mpgrusimples.inicio  

 
Obs.: Selecione “Toledo – CALEM”, preencha corretamente os dados 

solicitados, imprima e efetue o pagamento no Banco do Brasil. O 

vencimento da GRU deverá ser no dia 23/02. Haverá isenção de taxa de 



matrícula para:  Alunos que tiveram auxílio estudantil em 2016/2;  

Alunos que participaram da Monitoria Voluntária em 2016/2;  

Servidores. 
 

Passo 3 –  

Não isentos: Pagar o boleto até o dia do vencimento. Após o 

pagamento da GRU o comprovante deverá ser escaneado e enviado até 

o dia 23/02 para o e-mail: calem-td@utfpr.edu.br 
Isentos: Alunos que tiveram auxílio estudantil ou que participaram da 

Monitoria Voluntária em 2016/2 e servidores são isentos da taxa de 

matrícula.  

 
Obs.: O aluno que não pagar o boleto até a data de vencimento e não 

enviar o comprovante por e-mail será considerado DESISTENTE.  

ATENÇÂO: Não haverá devolução da taxa de matrícula em caso de 

desistência do aluno.  
  

2ª ETAPA 

PARA ALUNOS E SERVIDORES JÁ INSCRITOS, QUE NÃO 

CONSEGUIRAM VAGA NA 1ª ETAPA   
 

Passo 1 – Se conseguir vaga na turma, a rubrica “classificado” 

aparecerá no dia 25/02 e o candidato poderá gerar a GRU para efetuar o 

pagamento. O candidato deverá gerar a Guia de recolhimento da União 
(GRU) acessando o link abaixo: 

https://utfws.utfpr.edu.br/gestaop00/sistema/mpgrusimples.inicio  

 

Obs.: Selecione “Toledo – CALEM”, preencha corretamente os dados 
solicitados, imprima e efetue o pagamento no Banco do Brasil. O 

vencimento da GRU deverá ser no dia 01/03. Haverá isenção de taxa de 

matrícula para:  Alunos que tiveram auxílio estudantil em 2016/2;  

Alunos que participaram da Monitoria Voluntária em 2016/2;  

Servidores. 

 

Passo 2 –  

Não isentos: Pagar o boleto até o dia do vencimento. Após o 

pagamento da GRU o comprovante deverá ser escaneado e enviado até 
o dia 01/03 para o e-mail: calem-td@utfpr.edu.br 

Isentos: Alunos que tiveram auxílio estudantil ou que participaram da 

Monitoria Voluntária em 2016/2 e servidores são isentos da taxa de 

matrícula.  
Obs.: O aluno que não pagar o boleto até a data de vencimento e 

enviar o comprovante por e-mail será considerado DESISTENTE.  


