
Calendário de Matrícula de Veteranos para 2023/1 
Cursos de Graduação do Câmpus Pato Branco 

  
Dia 08/02 - Divulgação dos horários definitivos (disponíveis para consulta no 
sistema acadêmico/portal do aluno). 

Dias 10 a 13/02 – Requerimento de Matrícula (nesse período é realizada a 
solicitação de matrícula, não significa que a matrícula foi efetivada). 

Dias 14 e 15/02 – Análise das turmas pelos Coordenadores e Secretaria de 
Gestão Acadêmica. 

Dias 16 e 17/02 – Ajuste/Confirmação (data em que o acadêmico verifica em 
quais disciplinas conseguiu vaga. Havendo problema com alguma disciplina 
poderá realizar os ajustes necessários). 

Dias 23 e 24/02 – Inclusão e Enriquecimento Curricular para acadêmicos do 
Campus (havendo disponibilidade de carga horária e interesse do acadêmico, o 
mesmo poderá incluir outras disciplinas, observando o Regulamento da 
Organização Didático-pedagógica dos Cursos da UTFPR). 

Dia 01/03 – Matrícula de Enriquecimento Curricular (disciplinas isoladas) para 
alunos regulares de outras instituições de ensino públicas conveniadas e 
egressos (somente neste dia). 

Dia 01/03 – Matrícula Intercampus. 

Dia 02/03 – Início das Aulas. 

HORÁRIOS 

Pelo Portal do Aluno: 

- Requerimento de matrícula: disponível das 9h do dia 10/02 às 18h do dia 
13/02/2023. 

- Ajuste/Confirmação: disponível das 9h do dia 16/02 às 18h do dia 17/02/2023. 

- Inclusão: disponível das 9h do dia 23/02 às 18h do dia 24/02/2023. 

- Matrícula Intercampus: disponível das 9h às 18h do dia 01/03/2023. 

 Pelo e-mail do DERAC: 

- Matrícula de Enriquecimento Curricular (disciplinas isoladas) para alunos 
regulares de outras instituições de ensino públicas conveniadas e 
egressos: disponível das 7h30min às 19h30min do dia 01/03/2023. 

Obs.: Deverá ser enviado por e-mail: o Requerimento, acompanhado de um 
documento oficial de identificação com foto e da documentação comprobatória 



(para estudantes de instituições conveniadas: RG, CPF e declaração de 
matrícula; para egressos: RG, CPF e diploma). 

 Atendimento do Departamento de Registros Acadêmicos (DERAC) Pato 
Branco: 

- presencial: das 7h30min às 19h30min (segunda à sexta-feira); 

- telefônico: (46) 3220-2614 e 3220-2618 

- e-mail: derac-pb@utfpr.edu.br 

 Requerimento, acesse o LINK. 

Salientamos que é imprescindível realizar a matrícula nas datas previstas acima, 
fazendo uso do navegador MOZILLA FIREFOX. Os demais navegadores 
apresentam erros no processo de matrícula. 

Eventuais problemas com a matrícula podem ser sanados 
presencialmente, via telefone ou e-mail para o DERAC, no período de 
matrícula, conforme orientações acima. 

 LINKS IMPORTANTES 

Regulamento da Organização Didático-pedagógica dos Cursos da UTFPR  
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publi
cacao_visualizar&id_documento=1033898&id_orgao_publicacao=0 

 


