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Quem Somos?

PROGRAD
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 

SEGEA Secretarias de Gestão Acadêmica 

DERAC Departamentos de Registros Acadêmicos

DIREGEA
Diretoria de Gestão Acadêmica

http://portal.utfpr.edu.br/estrutura/grad/
graduacao-e-educacao-profissional

Prof. Jean-Marc Lafay
Pró-Reitor

Prof. Guilherme Schneider
Pró-Reitor Adjunto 

Prof. Robson Linhares
Diretor de Gestão 

Acadêmica

Profª Carla Machado
Chefe do Departamento de 

Processos Seletivos

DEPPS
Departamento de Processos Seletivos 
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Portal UTFPR

http://portal.utfpr.edu.br/
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Portal UTFPR              Alunos 

Portal do Aluno

SiSU

Secretaria Acadêmica



https://portal.utfpr.edu.br/alunos/calendario

Secretaria Acadêmica              Calendários Acadêmicos 
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Matrícula dos Calouros 

Ingresso - Processo SiSU - 2021/2
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Processo de Matrícula para Calouros

Autenticação 
Administrativa http://www.utfpr.edu.br/cursos/estudenautf

pr/sisu
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Processo de Matrícula para Calouros

Etapa 1 

Upload da 
documentação  

Etapa 2 
Confirmação de 

permanência 
(15 a 17/09/2021)

Estudante 
da UTFPR

Autenticação 
Administrativa 



11

Matrícula para Calouros – ETAPA 1

Autenticação 
Administrativa 

Etapa 1 – Envio (upload) de arquivo eletrônico contendo cópia 
digitalizada dos documentos solicitados

Plataforma de Requerimento de Matrícula dos Candidatos aos
Cursos de Graduação da UTFPR

O acesso por meio de login e senha que o candidato receberá 
pelo seu e-mail cadastrado na inscrição do SISU, logo após a 
convocação.

Processo totalmente remoto, não sendo permitido envio de
documentos pelos Correios, por e-mail ou presencialmente.
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Autenticação 
Administrativa 

Etapa 2 - Confirmação da intenção de iniciar as atividades
como estudante da UTFPR

E-mail com orientações e e-mail com login e senha para
acessar o Portal do Aluno

No Portal do Aluno escolher a opção de confirmar a
matrícula

Matrícula efetuada  – Início das aulas no dia 23/09/21

Matrícula para Calouros – ETAPA 2
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• Após realizadas Etapas 1 e 2 com sucesso, a 
matrícula é automática em todas as matérias, 
que forem ofertadas, do primeiro período do 
curso

• Não escolhem as matérias que irão cursar

Matrícula efetuada para Calouros
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PORTAL DO ALUNO 

• Informações sobre as turmas matriculadas

• Tipo da turma

• Planejamento – Aulas presenciais e remotas

(síncronas ou assíncronas)

• Planejamento – link de acesso as aulas

remotas síncronas

Como acessar as informações sobre as aulas?
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Como acessar as informações sobre as aulas?

• Contatos do coordenador de curso e dos

professores

• Os professores enviarão e-mails
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Tipo de Turma?
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○ Híbrida -> parte das atividades será presencial, parte será remota

(síncrona ou assíncrona)

○ Somente uma parte da turma em sala de aula em cada dia de aula

presencial -> professor vai organizar rodízio. A outra parte terá

contato com os mesmos conteúdos de forma remota (síncrona ou

assíncrona)

○ Se não puder ou não quiser participar das atividades presenciais,

pode solicitar ao professor fazer 100% remoto

○ Pode ser convertida para remota se a situação sanitária se agravar

TIPO A
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○ Híbrida -> parte das atividades será presencial, parte será remota

(síncrona ou assíncrona)

○ Toda a turma participa em conjunto em todos os dias que houver

atividades presenciais -> número de vagas será limitado

○ O estudante matriculado deve participar das atividades

presenciais, do contrário perderá parte do conteúdo!

○ Pode ser FECHADA pela UTFPR se a situação sanitária se agravar

TIPO B1
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○ Remota -> Totalmente online

○ Parte das atividades síncrona (20% ou mais),

parte assíncrona

TIPO C



Iniciei as aulas e não me 
adaptei ao modo híbrido  

ou não estou aproveitando 
bem todas as matérias

ou não posso ou não quero 
cursar atividades presenciais 

que estão previstas em 
alguma(s) das turmas
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CANCELAMENTO DE MATÉRIAS

Desde que permaneça 
matriculado em, ao menos, uma 

matéria

A solicitação será feita via 
requerimento no DERAC

Prazo até 22/10

CalourosCalouros



PRECISO CANCELAR 
TODAS AS MATÉRIAS, 

O QUE FAZER?
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MANUTENÇÃO DE VÍNCULO

Continuar matriculado sem 
cursar matérias

A solicitação será feita via 
requerimento no DERAC

Prazo até 22/10

CalourosCalouros
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Informações 
adicionais 
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○ É obrigatório realizar o upload do documento

que foi substituído

○ Upload realizado pelo Portal do Aluno

○ Data -> Será informada ao longo do primeiro

período

Documentos substituídos por Declarações 

EDITAL 51/2021 – PROGRAD - PROCESSO SELETIVO SISU/MEC - 2021/2 - Retificado em: 10/08/2021
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• Documentos enviados na Etapa 1/substituídos por declarações 

deverão passar por autenticação administrativa;

• Quando? Apenas quando houver condições de apresentar o 

documento presencialmente;

• As datas, horários e locais para apresentação da 

documentação serão comunicados aos estudantes com 

antecedência.

Autenticação Administrativa 

EDITAL 51/2021 – PROGRAD - PROCESSO SELETIVO SISU/MEC - 2021/2 - Retificado em: 10/08/2021
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• Solicita diretamente no Portal do Aluno;

• Não é obrigatório, mas altamente recomendável;

• Solicitando o e-mail institucional, torna-se e-mail principal. Mas é

possível modificar diretamente no Portal do Aluno em “Atualização

Cadastral”;

• Senha do e-mail institucional é a mesma do Portal do Aluno.

E-mail institucional



Matrícula dos Veteranos 
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Estudantes Veteranos 
Matrícula 

dos  
Veteranos

Matrícula 
dos  

Veteranos
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Quem são os veteranos?

Ingressantes SiSU ou outro tipo de 
entrada em 2021/1 e anteriores

Matrícula 
dos  

Veteranos

Matrícula 
dos  

Veteranos
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Em manutenção de vínculo...

TODAS as manutenções de vínculo requeridas em 
2021/1 são automaticamente canceladas -> se 
precisar, é necessário requerer novamente!

Fique atento! 
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Situações possíveis para um veteranoSituações possíveis para um veterano

Fique atento! 
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Requerer a Manutenção de Vínculo 
em 2021/2

Requerer novamente -> Via Portal do
Aluno – durante o processo de matrícula ->
clicar em “Matricula” -> ver slide 39 em
diante

Matriculado em Estágio – Não pode requerer
Matriculado em TCC2 – Se requerer,
derruba a matrícula de TCC2

Matricular no período 2021/2
Via Portal do Aluno -> clicar em
“Matricula” -> ver slide 39 em diante

Estudantes já matriculados (no 
período anterior) em Estágio e TCC2 

Não precisam requerer matrícula nestas
duas matérias

Já tem matérias de 1º período cursadas e/ou
convalidadas registradas no histórico escolar
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Requerer a manutenção de 
vínculo em 2021/2

Requerer via DERAC -> Prazo 
22/10

Matrícula no período 2021/2

Matriculado automaticamente no 1º 
período do curso -> não participará 

do processo de matrícula via 
Portal do Aluno

Convalidou pelo menos uma matéria que não seja 
do 1º período e não cursou nenhuma do 1º período 
(ou seja, não tem registros de aprovação ou 
reprovação no 1º período)
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Requerer a manutenção de 
vínculo em 2021/2

Requerer via DERAC -> Prazo 
22/10

Matrícula no período 2021/2

Matriculado automaticamente no 1º 
período do curso -> não participará 

do processo de matrícula via 
Portal do Aluno

Solicitou manutenção de vínculo em 2021/1 e não 
tem nenhuma aprovação ou reprovação no 
histórico escolar (CR = 0)
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Continuar Trancado Não deve acessar a matrícula

Quer se matricular no período 
2021/2

Entrar em contato com coordenação 
antes da matrícula -> não 
participará do processo de 
matrícula via Portal do Aluno

Trancou o curso em 2021/1 ou anterior e continua 
trancado, sem registro de 
aprovação/reprovação/convalidação no histórico 
(CR = 0)

Manutenção de Vínculo em 2021/2 Requerer ao DERAC -> Prazo 22/10
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Continuar Trancado Não deve acessar a matrícula

Trancou o curso em 2021/1 ou anterior e continua 
trancado, com registro de aprovação/reprovação 
no histórico

Quer se matricular no período 
2021/2

Via Portal do Aluno -> clicar em 
“Matricula” -> ver slide 39 em diante

Manutenção de vínculo em 
2021/2

Requerer -> Via Portal do Aluno –
durante o processo de matrícula -> 
clicar em “Matricula” -> ver slide 39 

em diante



38

Matrícula dos Veteranos via Portal do Aluno 

A matrícula é feita por matérias

Escolhem as matérias que irão cursar -> atenção 
para os tipos de turmas

Exclusivamente pelo Portal do Aluno

Não é necessário enviar documentos 
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Tipo de Turma?
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○ Híbrida -> parte das atividades será presencial, parte será remota

(síncrona ou assíncrona)

○ Somente uma parte da turma em sala de aula em cada dia ->

professor vai organizar rodízio. A outra parte terá contato com os

mesmos conteúdos de forma remota (síncrona ou assíncrona)

○ Se não puder ou não quiser participar das atividades presenciais,

pode solicitar ao professor fazer 100% remoto

○ Pode ser convertida para remota se a situação sanitária se agravar

TIPO A VETERANOVETERANO
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○ Híbrida -> parte das atividades será presencial, parte será remota

(síncrona ou assíncrona)

○ Toda a turma participa em conjunto em todos os dias que houver

atividades presenciais -> número de vagas será limitado

○ O estudante matriculado deve participar das atividades

presenciais, do contrário perderá parte do conteúdo!

○ Pode ser FECHADA pela UTFPR se a situação sanitária se agravar

TIPO B1 VETERANOVETERANO
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○ Similar à B1, porém tendo como alternativa uma turma A ou C da

mesma matéria

○ Ou seja, se estiver interessado na matéria da turma B2 mas não

puder ou não quiser participar das atividades presenciais ->

procurar a turma A ou C da mesma matéria.

○ Pode ser convertida para remota se a situação sanitária se agravar

TIPO B2 VETERANOVETERANO
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○ Remota -> Totalmente online

○ Parte das atividades síncronas (20% ou mais), parte

assíncronas

TIPO C VETERANOVETERANO
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Cronograma 
de Matrícula 
de Veteranos

Cronograma 
de Matrícula 
de Veteranos

Matrícula dos Veteranos – Quando? 

http://portal.utfpr.edu.br/secretaria/matricula/cronograma-de-
matricula



45

Matrícula dos Veteranos – Onde? 

Consultar Tutorial de Matrícula no Portal e 
também na página da secretaria acadêmica
Consultar Tutorial de Matrícula no Portal e 
também na página da secretaria acadêmica



46

Matrícula dos Veteranos – Onde? 
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Processo Matrícula para Veteranos 
via Portal do Aluno

1ª. Etapa 

Requerimento 
de Matrícula 

(matérias

2ª. Etapa 

Preenchimento de 
Vagas e Análise de 

Turmas 
(Responsabilidade 
das Coordenações)

3ª. Etapa 

Ajuste e 
Confirmação de 

Matrícula 

4ª. Etapa 

Inclusão de 
matéria no 
câmpus de 

origem

5ª. Etapa 

Inclusão de 
matéria 

Intercâmpus
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1ª. Etapa - Requerimento de Matrícula (matérias)

O estudante somente pode solicitar vaga nas 
turmas ofertadas para as matérias que compõem 

sua matriz curricular ou equivalentes. 
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O que fazer se...

Me inscrevi ou fui automaticamente inscrito em uma turma B1 ou B2 

mas não posso ou não quero participar presencialmente?

R: solicite cancelamento da turma (ou manutenção de vínculo, se não 

for participar de nenhuma outra turma)

Não posso ou não quero participar presencialmente?

R: requeira somente turmas dos Tipos A ou C
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2ª. Etapa - Preenchimento de Vagas e Análise de Turmas 

Os requerimentos de matrícula são
processados e as vagas preenchidas
ordenadamente de acordo com os
critérios definidos no RODP
Graduação e Técnico.

*RODP: Regulamento da Organização 
Didático-Pedagógica dos Cursos de 

Graduação da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná
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3ª. Etapa - Ajuste e Confirmação de Matrícula

O estudante que não conseguiu vaga deve
ajustar sua matrícula, buscando vaga em
outras turmas, retirando ou adicionando
matérias até ter sua Matrícula Aceita.
Apenas matérias que compõem a sua matriz
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4ª. Etapa - Inclusão de matéria no câmpus de origem

O estudante poderá acrescentar matéria (não
necessariamente da sua matriz) até obter Vaga
Garantida, não sendo permitido fazer
alterações nas matérias em que obteve Vaga
Garantida nas etapas anteriores. As vagas
disponíveis serão preenchidas por ordem de
acesso.
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Observações.: 4ª. Etapa 

Etapa de Inclusão no campus de origem

Fique atento! 

Mesmo sem participar da Etapa de  
Requerimento de Matrícula, é possível 

participar da Etapa de Inclusão de 
matérias no Campus de Origem

Pode incluir matérias pertencentes a sua 
matriz ou ainda de outro curso, como 

Enriquecimento Curricular  

Limite de 3 matérias de Enriquecimento

Sem obrigatoriedade do pré-requisito para 
as matérias de enriquecimento
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5ª. Etapa - Inclusão de matéria intercampus

Etapa de Inclusão de 
matérias em outros 

campus

Poderá acrescentar matéria de outros campus

Terá acesso a listagem de vagas de todos os campus

Sem obrigatoriedade do pré-requisito

Sujeito às regras do enriquecimento curricular -> máximo 3 matérias e 
carga-horária máxima permitida

Deve estar matriculado em pelo menos uma matéria no campus de 
origem

Convalidação deverá ser solicitada no seu câmpus de origem após o 
final do período letivo
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Informações 
adicionais 
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Confirmação de Matrícula 
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Permitido o adiantamento de matérias previstas
para os quatro períodos posteriores ao que o
estudante se encontra na sua matriz curricular,
desde que observados os pré-requisitos e a
existência de vagas, alterando o artigo 23 do
RODP.

Adiantamento de matérias 

(Resolução nº81/2019 – COGEP).

Resolução nº 48/2020 – COGEP - Trata da implementação de 
diferentes modalidades de ensino para o segundo período de 2021 e 

períodos subsequentes . Retificada em 17/08/2021
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A carga horária máxima permitida para o
estudante é igual a do período com maior carga
horária na matriz curricular, somada a 90
(noventa) horas, não excedendo um máximo de
600 (seiscentas) horas no período.

Carga-horária máxima permitida por período (Graduação) 

(Resolução nº81/2019 – COGEP).

*RODP: Regulamento da Organização 
Didático-Pedagógica dos Cursos de 

Graduação da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná
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Máxima de 40 h ou 41 h semanais – dependendo 
do curso 

Carga-horária máxima permitida por período (Técnico) 

(Resolução nº81/2019 – COGEP).
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• Uso do CR normalizado como prioridade para o
preenchimento de vagas;
• Uso do CR normalizado para liberação de pré-requisito
(CRN >= 0,5) – Casos descritos no RODP – Graduação

Coeficiente de Rendimento Normalizado (CRN) 

(Resolução nº81/2019 – COGEP).

• Os Cursos Técnicos não têm CR normalizado.



Veterano pode trancar o curso?

TRANCAMENTO 
DE MATRÍCULA 

NO CURSO

Interrupção total das 
atividades escolares

Resolução nº 48/2020–
COGEP – Suspenso o
cômputo do tempo de
trancamento

Solicitando via 
requerimento ao DERAC
durante todo o período 

letivo

SIMSIM



Veterano pode cancelar matéria?

CANCELAMENTO 
DE MATÉRIAS

Desde que 
permaneça 

matriculado em, ao 
menos, uma matéria

A solicitação será 
feita via 

requerimento no 
DERAC

Prazo 22/10

Não há necessidade 
de justificar

Precisa cancelar todas? Faça Manutenção de Vínculo 

SIMSIM
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• Poderá solicitar nos períodos estabelecidos em calendário acadêmico junto ao DERAC;

• Não precisa estar matriculado na matéria;

• Não pode ter sido reprovado por frequência;

• Poderá requerer somente um exame de suficiência por matéria;

• O não comparecimento na data e hora marcadas para o exame de suficiência implicará na 

reprovação com nota zero, salvo motivo devidamente justificado e comprovado para a falta;

• A nota obtida será registrada no histórico escolar do estudante e entrará no cálculo dos CR.

Exame de suficiência



A UTFPR LHES DESEJA BOAS VINDAS E BONS 
ESTUDOS! 64


