Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná
Setor de Ciências Exatas
Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ)

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA
ALUNO EXTERNO - DISCIPLINA ISOLADA
Eu, _______________________________________________________, solicito matrícula nas seguintes
disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Química:
Código

Nome da disciplina

Carga horária
e créditos

Professor

Obs.: Todos os dados da tabela acima deverão ser preenchidos, para viabilizar o aceite do requerimento de matrícula.

DECLARO QUE:
( ) sou aluno de mestrado de outro Programa
( ) acabei de concluir a graduação
( ) sou aluno de doutorado de outro Programa
( ) estou no último ano do curso de graduação
( ) não sou estudante, mas sou portador de diploma de curso superior
Nome completo*: ___________________________________________________________________________
Endereço*: ________________________________________________________________________________
Bairro*: ____________________________________________________________________________________
CEP: ______________-___________ Cidade*: ___________________________________ UF: ______________
Telefone residencial*: (___)_________________________ Celular*:(____)______________________________
E-mail*: ___________________________________________________________________________________
RG*: __________________________ CPF*: _______________________ Nascimento*: _____/_____/_______
Formação*: __________________________________ Instituição*: ___________________________________
Você trabalha?* ( ) Sim ( ) Não Empresa: _____________________________________________________
Telefone comercial: (____)________________________
(*) campos obrigatórios

Curitiba, ____/____________ /______

__________________________________________
assinatura

ANEXAR OBRIGATORIAMENTE A ESTE REQUERIMENTO:
1) Alunos de mestrado ou doutorado da UFPR ou de outras instituições: declaração de matrícula atualizada.
2) Portadores de diploma de curso superior: cópia o diploma de graduação (frente e verso), justificativa da
solicitação de matrícula, indicando se há interesse em prosseguir estudos na pós-graduação e, em caso
positivo, se já há contato com um possível orientador e quando se pretende pleitear o ingresso na pósgraduação.
3) Alunos de graduação (último ano do curso): justificativa do aluno e carta do orientador, indicando se há
interesse em orientar o estudante na PG e qual seria a época provável de ingresso do estudante no PPGQ
ou em outro programa de pós-graduação.

NORMAS DO PPGQ/UFPR:
Artigo 42, §5o – Qualquer solicitação de matrícula em disciplina isolada do PPGQ deverá ser acompanhada do
aval do professor responsável pela disciplina.
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