U N I V E R S I D AD E F E D E R AL D O P AR AN Á
Setor de Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

EDITAL PG-Mec 19/2018

INSTRUÇÕES PARA MATRÍCULA EM 2019/1
1)

Todos os alunos regulares DEVEM fazer matrícula, incluindo os alunos que já concluíram todos os
créditos em disciplinas e já defenderam o projeto de dissertação/tese, os quais devem RATIFICAR
matrícula.

2)

O elenco das disciplinas disponíveis para matrícula em 2019/1 está identificado no Edital PG-Mec
17/2018.

3)

Cada aluno REGULAR deverá fazer - via SIGA - sua matrícula conforme data e forma fixadas no
calendário letivo de 2019/1, divulgado através do Edital PG-Mec 18/2018.

4)

Antes da data fixada para a matrícula, os alunos regulares devem se reunir com seus respectivos
professores orientadores para definir em quais disciplinas deverão se matricular.

5)

Matrícula na disciplina de Prática de Docência I e II deve estar acompanhada de um plano de trabalho
e pedido de abertura de turma (pelo orientador à coordenação do PGMec) antes do período de
matrículas.

6)

Em princípio, todos os alunos regulares podem se matricular em qualquer disciplina do Edital PG-Mec
17/2018, mesmo que de outra área de concentração ou linha de pesquisa de seu vínculo no curso, exceto
nas disciplinas obrigatórias pertinentes a cada um dos cursos do programa (projetos de dissertação e
tese).

7)

Interessados em fazer matrícula em disciplinas isoladas devem observar as datas indicadas no Edital
PGMec 18/2018.

8)

Os bolsistas do PG-Mec devem observar as normas da Resolução PG-Mec 2/2018, assim como aquelas
estabelecidas pelos respectivos órgão de fomento da bolsa.
Curitiba, 17 de dezembro de 2019.

Profª. Drª. Maria José Jerônimo de Santana Ponte
Coordenadora do PG-Mec
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