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

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA – 2019/3
DISCIPLINA ISOLADA
Eu, abaixo indicado, venho requerer a realização de matrícula isolada na(s) seguinte(s) disciplina(s) do Programa de PósGraduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Paraná:

Código

Carga horária

Nome da disciplina

Professor

Não são aceitas matrículas em disciplinas de Prática de Docência, Projetos de Dissertação e/ou Tese.

Nome completo do requerente: ____________________________________________________________________
CPF.: ___________________
Declaro que sou: (
(
(
(

) aluno de mestrado/doutorado em outra pós-graduação / Sigla Programa: _________ Sigla Instituição: ________
) aluno de graduação / Curso: ____________________________________________ Sigla Instituição: ________
) aluno intercâmbio / Curso: __________________________Sigla Instituição: _______País: _______________
) outros, que não se enquadram nas opções acima.

Último/Atual nível de titulação: Curso: ____________________ Instituição: _________________ Ano: _____
Endereço residencial: _____________________________________ nº ____ Complemento: _____________
Bairro: _________________________ Cidade: ____________________________ CEP: _________________
Telefones: residencial ( ) _____ - _______ comercial ( ) _____ - _______ celular: ( ) _____ - ________
e-mail:________________________________________________
Vínculo empregatício: ( ) SIM / ( ) NÃO
Nome da instituição/empresa onde trabalha:_______________________________ Cargo: ________________________
Deve ser anexado a este requerimento (obrigatório):
1) Cópia de documento oficial de identificação, com foto.
2) Para alunos de graduação, mestrado ou doutorado, declaração de matrícula original e atualizada (datada em maio/2019) expedida
pelo curso de origem.
3) Para quem não é aluno de graduação, mestrado ou doutorado:
a) Cópia impressa do Curriculum Vitae no formato CNPq Plataforma Lattes (www.cnpq.br), atualizado com data do mês atual;
b) Cópia do diploma de graduação ou mestrado (frente e verso), ou declaração de conclusão/provável formando (datada do mês
atual);
c) No caso de vínculo empregatício, declaração emitida e assinada pela empresa (com data recente) contendo a concordância
expressa para cursar a disciplina solicitada, no dia/horário elencado no Edital PGMec 02/2019.

Quando você pretende ingressar no PG-Mec como aluno regular? ________/____ (indicar ano/trimestre letivo)
Nome do professor* credenciado no PG-Mec que pretende ter como orientador: ________________________________
*Concordo com a indicação do meu nome para futura orientação acadêmica do requerente.
_____________________________
*Assinatura do orientador pretendido

_________________________
Assinatura do requerente
Curitiba, ___de __________ de _____.

Para uso da coordenação do PG-Mec
Programa de origem
Parecer:
( ) defiro
( ) indefiro
Créditos em andamento
Créditos obtidos
Data: _____/_____/ ____.
Reprovações/Cancelamentos
Observações da secretaria:
Prof. Drª Maria José Jerônimo de Santana Ponte
Coordenador do PG-Mec
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