
Estude na UTFPR
- Universidade Tecnológica Federal do Paraná

do Campus 

Francisco Beltrão

Cursos gratuitos de graduação.

Não há cobrança de taxa de inscrição 
nem de mensalidades.



Se tiver dúvidas sobre matrícula da 
graduação, contate a SECRETARIA, que é o 

DERAC - Departamento de Registros Acadêmicos
https://portal.utfpr.edu.br/secretaria/francisco-beltrao

E-mail: derac-fb@utfpr.edu.br
            derac-sisu-fb@utfpr.edu.br

(46) 3520 2607

Atendimento virtual (balcão virtual), somente em datas e horários publicados 
nesta página:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu

Sala virtual para o atendimento:

https://meet.jit.si/balcao_virtual_UTFPR_francisco_beltrao
https://meet.jit.si/balcao_virtual_UTFPR_francisco_beltrao



2 - AUTODECLARADO PRETO OU PARDO OU DECLARADO INDÍGENA - PPI:

derac-sisu-fb@utfpr.edu.br

3 - DECLARADO PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD

pcd-sisu-fb@utfpr.edu.br

4 - COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR 
A 1,5 (UM VÍRGULA CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS NACIONAL - RENDA

renda-sisu-fb@utfpr.edu.br

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu/documentos-para-matricula 



CONTATOS

UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Facebook: @UTFPR
Instagram: @utfpr_
http://www.utfpr.edu.br
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr

UTFPR - Francisco Beltrao 
Facebook: @UtfprFranciscoBeltrao
Instagram: @utfpr_franciscobeltrao
http://www.utfpr.edu.br/campus/franciscobeltrao

DIRGRAD - Diretoria de Graduação e Educação Profissional
Instagram: @graduacao.utfpr.fb
E-mail: dirgrad-fb@utfpr.edu.br



CURSOS NO 1º SEMESTRE DE 2022

ENGENHARIA AMBIENTAL
E-mail da coordenação do curso: coeam-fb@utfpr.edu.br 
http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/francisco-beltrao/fb-engenharia-ambiental

ENGENHARIA DE ALIMENTOS
E-mail da coordenação do curso: coeal-fb@utfpr.edu.br
http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/francisco-beltrao/fb-engenharia-de-alimentos

ENGENHARIA QUÍMICA
E-mail da coordenação do curso: coenq-fb@utfpr.edu.br
http://www.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/francisco-beltrao/fb-engenharia-quimica



Como concorrer às vagas nos 
cursos de graduação da UTFPR?

A UTFPR não utiliza o vestibular como forma de ingresso.

Há três formas para concorrer às vagas:

1) SISU - Sistema de Seleção Unificada
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu

2) COMPLEMENTO DA LISTA DE ESPERA
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/complemento-da-lista-de-espera

3) VAGAS REMANESCENTES
https://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu/vagas-remanescentes



1) SISU - Sistema de Seleção Unificada

Pode fazer a inscrição o estudante que participou do último 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obteve nota na 
redação maior que zero e não tenha participado na condição de 
treineiro.

A inscrição deverá ser real izada diretamente no site do 
SISU/MEC:

https://sisu.mec.gov.br/
https://sisu.mec.gov.br/#/como-se-inscrever#onepage

§ Geralmente, são publicados dois editais do SISU ao ano. 
§ Considerando os processos anteriores, os períodos para inscrição poderão 

ser divulgados nos meses de janeiro/fevereiro e maio/junho. 
§ O prazo para inscrição tem duração de poucos dias.



1) SISU - Sistema de Seleção Unificada

Ao finalizar a inscrição no SISU, o próximo passo será verificar a 
convocação para 1ª chamada. 
A listagem de convocados é publicada no site do SISU/MEC: 
https://sisu.mec.gov.br/

e também no site da UTFPR:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu

Se não for convocado nessa 1ª CHAMADA, poderá se inscrever 
na LISTA DE ESPERA, nesse caso, poderá continuar participando 
do processo de seleção nas chamadas seguintes, que serão 
publicadas no site da UTFPR.
Saiba mais em: https://sisu.mec.gov.br/#/duvidas#lista_de_espera 



1) SISU - Sistema de Seleção Unificada
ATENÇÃO!
Digite cuidadosamente seus dados cadastrais no SISU, especialmente, seu 
contato de e-mail, pois nesse endereço poderão ser enviadas informações 
importantes, por exemplo:

v o login e senha para acessar a plataforma on-line/remota de envio de 
documentos para a matrícula (se for convocado e se estiver determinado 
no edital essa forma de envio). 

v acesso ao Portal do Aluno (se houver o deferimento da matrícula e se for 
classificado de acordo com a quantidade de vagas do curso);

Antes de selecionar uma categoria de cotista, caso tenha feito todo o ensino 
médio em escola pública, verifique se atende aos requisitos, pois se não tiver a 
documentação comprobatória necessária e listada no edital, seu requerimento 
de matrícula será invalidado/indeferido, sendo assim, perderá a vaga.

A forma de envio da documentação (presencial ou on-line/remota), a listagem de 
documentos e as demais regras são previstas em edital, que é publicado no 
site da UTFPR:  http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu





2) COMPLEMENTO DA LISTA DE ESPERA

O Processo Seletivo Complemento da Lista de Espera 
tem objetivo de cadastrar e classificar candidatos para 
subsidiar e complementar a relação de convocados 
para a 3ª Chamada e posteriores, programadas para os 
Campi da UTFPR.

Geralmente, há dois períodos para inscrições por ano:
iniciam em fevereiro e julho. 



2) COMPLEMENTO DA LISTA DE ESPERA

Poderão se inscrever os candidatos que tenham concluído o 
Ensino Médio (ou equivalente)  d iante das seguintes 
condições:

1) Que tenham participado do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) edições anteriores, definidas no edital.

2) Ou, que mesmo não tendo participado de nenhuma das 
edições mencionadas do Enem, concorrem através do escore 
obtido pelas notas do histórico escolar do Ensino Médio (ou 
equivalente).  
O candidato terá sua inscrição cancelada, caso o Histórico 
Escolar não comprove a conclusão do Ensino Médio.



2) COMPLEMENTO DA LISTA DE 
ESPERA

O candidato que optar por concorrer com a nota do 
Enem, terá sua inscrição cancelada, quando:

§ o número do CPF declarado for inválido; ou 
§ o número da inscrição no Enem declarado for 

inválido; ou
§ q u a n d o  o  C P F  e  o  E n e m  d e c l a r a d o s  n ã o 

corresponderem à mesma pessoa; ou
§ quando pelo menos uma das notas do Enem 

declarado for igual a zero.



2) COMPLEMENTO DA LISTA DE ESPERA

A inscrição é feita somente pelo site:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/complemento-da-lista-de-espera

Clicar no ícone INSCRIÇÃO.

A forma de envio da documentação (presencial ou on-line), a listagem de 
documentos e as demais regras são previstas em edital.

Ao se inscrever, verifique em qual data será publicada a CONVOCAÇÃO 
PARA A 3ª CHAMADA, e o prazo para o envio da documentação para o 
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA.

A relação dos convocados para a Terceira Chamada (e posteriores, se houver), 
bem como o cronograma das chamadas, serão divulgados no site: 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu



3) VAGAS REMANESCENTES
O Processo de Aproveitamento de Vagas Remanescentes tem 
como objetivo classificar candidatos para o preenchimento das 
vagas ainda disponíveis, após o Processo SiSU (SISU e 
Complemento da Lista de Espera).
Serão aceitas inscrições:
ü de participantes do Enem das edições anteriores (as edições 

são definidas em edital). Os candidatos inscritos participantes 
do Enem, deverão apresentar notas superiores a 0 (zero) em 
qualquer etapa do Exame (Enem).

ü candidatos que possam comprovar a conclusão do Ensino 
Médio.

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela 
internet:
https://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu/vagas-remanescentes



3) VAGAS REMANESCENTES
É importante observar que esta é a últ ima alternativa do 
semestre para concorrer a uma vaga no curso pretendido, pois 
antes das Vagas Remanescentes há o 

1º) SISU (se tiver o Enem mais recente) e o
2º) COMPLEMENTO DA LISTA DE ESPERA (Enem de edições 
anteriores ou com o histórico escolar e certificado de conclusão 
do ensino médio) 

Se o requerimento de matrícula for indeferido nas chamadas 
anteriores, restando vagas, poderá se inscrever nesse processo, 
sendo necessário apresentar a documentação novamente, pois 
se trata de novo processo e nova inscrição.
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COTAS - POLÍTICA AFIRMATIVA
Antes de se inscrever em uma categoria de cotista e de confirmar seus dados, observe 
estes itens para evitar a perda da vaga:
1) É necessário ter cursado e concluído, com êxito, todas as séries do Ensino 
Médio regular ou equivalente (técnico, magistério ou Educação de Jovens e Adultos) em 
escola(s) pública(s) brasileira(s) das esferas federal, estadual ou municipal, que 
tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do ENCCEJA ou de 
Exame de Certificação de Competência de Jovens e Adultos, realizados pelos sistemas 
estaduais de ensino.

2) O candidato que optar no ato de sua inscrição pelas vagas destinadas a cotistas e não 
comprovar esta condição, perderá o direito à vaga.

3) O candidato que tenha recebido bolsa de estudos em escola particular, não 
poderá se beneficiar das vagas destinadas a cotistas.

4) O candidato não poderá concorrer às vagas de cotistas caso tenha cursado todo ou 
parte do Ensino Médio em escolas particulares.

5) Caso tenha estudado em escola particular, deverá se inscrever nas vagas de ampla 
concorrência - não cotista - A0.



COTAS - POLÍTICA AFIRMATIVA
Caso decida se inscrever em uma das cotas que necessite de comprovação de renda, 
verifique a listagem de documentos necessários no edital, que é publicado na página:

 http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu

Caso tenha o cadastro único poderá apresentá-lo:

COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR BRUTA PER CAPITA IGUAL OU INFERIOR A 
1,5 (UM VÍRGULA CINCO) SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE 
CANDIDATOS QUE POSSUEM CADASTRO ÚNICO (CadÚnico). A comprovação da 
renda poderá ser feita única, e exclusivamente, com o envio do extrato do Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) atualizado, com validade de dois 
anos, a partir da última atualização:
Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico), original ou cópia, que pode ser obtido nos 
CRAS das Prefeituras Municipais, assinado pelo responsável pelo órgão expedidor ou o 
documento obtido   através do endereço eletrônico: 
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/.

Dúvidas sobre a documentação de comprovação de renda podem ser encaminhadas 
para: 

renda-sisu-fb@utfpr.edu.br



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

A listagem de documentos pode ser consultada neste endereço (também 
consta no edital):
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu/documentos-para-matricula

Modelos de declarações utilizadas para o requerimento de matrícula:
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu/modelos-de-declaracoes

OBSERVAÇÕES:

Ø Assinar as declarações conforme sua assinatura no documento oficial 
de identificação.

Ø Se o documento tiver frente e verso, todas as páginas precisam ser 
enviadas/apresentadas.

Ø As cópias não podem estar com informações cortadas ou ilegíveis.
Ø Antes de concluir seu requerimento de matrícula, confira se 
     não faltaram documentos.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
- No CRONOGRAMA constam as datas/prazos importantes para o requerimento de 
matrícula: 
1) Convocação para as chamadas: se o nome do candidato constar na listagem de 
determinada chamada, deverá observar o prazo para a entrega de documentos e o 
procedimento para apresentar a documentação. Se perder as datas, não poderá 
entregar depois.
2) Período para entrega dos documentos: fique atento às datas publicadas na página 
da UTFPR, pois a documentação NÃO será recebida fora do período previsto, que é de 
poucos dias. Depois desse prazo haverá um resultado da análise de documentos.
3) Complementação de documentos: consultar o resultado da análise de documentos  
e se houver algum erro/pendência/falta de documentos, poderá fazer as correções 
necessárias e entregar/enviar no prazo previsto na página da UTFPR. Após o envio, a 
documentação será verificada e será publicado mais um resultado, no qual será 
definido se a documentação está correta e se a classificação do candidato está dentro do 
número de vagas. 
4) Recurso: se houver o indeferimento/negativa de matrícula, poderá apresentar uma 
justificativa, expondo os motivos que considera relevantes para que a decisão da UTFPR 
seja revista. NÃO PODERÁ APRESENTAR OS DOCUMENTOS QUE DEVERIAM TER 
SIDO ENTREGUES NAS ETAPAS ANTERIORES. 

Saiba mais em: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/estudenautfpr/sisu



Ø Leia o edital da PROGRAD que define as regras do processo 
de matrícula e fique atento a todos os prazos previstos na 
página da UTFPR (CRONOGRAMA). 

Ø Muitas informações adicionais são enviadas por e-mail (para o 
endereço eletrônico informado na inscr ição do SISU, 
Complemento da Lista ou Vagas Remanescentes). 

Ø As mensagens enviadas pela UTFPR, geralmente, são 
remetidas automaticamente para a caixa de spam ou lixo 
eletrônico. Sendo assim, quando iniciar o processo seletivo 
também consulte esse item e adicione o e-mail da instituição 
aos seus contatos.

Ø Se verificar que cadastrou seu e-mail de forma incorreta ou 
que não está recebendo informações, entre em contato por e-
mail com o DERAC/Secretaria (derac-sisu-fb@utfpr.edu.br), 
informe o problema e esses dados: nome completo, CPF, 
número de inscrição do ENEM, nome do curso, nome do 
campus da UTFPR, e-mail incorreto e o e-mail correto.



CONFIRMAÇÃO DE PERMANÊNCIA

Após a entrega da documentação e divulgação do 
resultado final, será necessário realizar o procedimento 
de CONFIRMAÇÃO DE PERMANÊNCIA. A data estará 
publicada no CRONOGRAMA.

Nessa fase não precisará enviar documentos, mas será 
necessário fazer o procedimento que o DEPPS - 
Departamento de Processos Seletivos - informará 
previamente aos candidatos.

Se o candidato não fizer a confirmação, PERDERÁ A 
VAGA. 



INÍCIO DAS AULAS

Após a CONFIRMAÇÃO DE PERMANÊNCIA, conforme 
cronograma definido pelo DEPPS, receberá o login e 
senha para acessar o Portal do Aluno:
http://portal.utfpr.edu.br/alunos/portal-do-aluno

Nesse Portal poderá consultar os horários das aulas, 
histórico escolar, boletim etc. 

Com o mesmo login e senha poderá utilizar o aplicativo 
que disponibiliza o crachá virtual: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=coted.UTFPRMobileAlunos
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Página no DERAC

Datas de início 
das aulas, férias, 
prazos para 
requerimentos




