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EDITAL DE MATRÍCULAS - 2022/02

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Letras  da Universidade  Federal  do
Paraná, no uso de suas atribuições, vem pelo presente Edital determinar datas e procedimentos para
matrículas no segundo semestre de 2022.

I – ALUNOS REGULARES

Todos os alunos regulares do Programa deverão realizar suas matrículas em disciplinas
pela internet,  no sistema de controle acadêmico da Instituição  (SIGA), entre os dias  19 a 23 de
julho de 2022. Lembramos que, com o SIGA, a matrícula é automática para quem está na fase
de escrita de dissertação/tese. Em caso de dificuldade de acesso ao sistema, poderão consultar a
Secretaria por e-mail enviado ao endereço: ppgglet@gmail.com

II – ALUNOS ESPECIAIS

Interessados  em  cursar  disciplina  em  regime  de  matrícula  isolada  (máximo  de  uma
disciplina no semestre) deverão preencher o formulário disponível no site e anexar os seguintes
documentos, entre os dias 25 e 26 de julho de 2022:

 Link  do  currículo  Lattes,  o  qual  deverá  estar  atualizado  até  o  mês  anterior  ao  da
solicitação;

 Diploma de graduação;
 RG e CPF.

Observações:
 O/A interessado/a só poderá se candidatar a uma disciplina. Caso sejam enviadas duas

candidaturas, ambas serão desconsideradas. 
 Não serão aceitas solicitações fora do prazo e/ou fora dos padrões;
 A ausência de algum dos documentos listados neste edital invalida a candidatura, salvo

se enviado em complementação e estando dentro do prazo estabelecido neste edital.
 Serão aceitos formulários enviados até as 23:59 do dia 26 de julho;
 Dúvidas via e-mail (disciplinas.isoladas.ppgletras@gmail.com  )  .

O resultado da seleção será publicado no site do Programa (www.pgletras.ufpr.br) até o dia
30 de julho de 2022.
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III – DAS INFORMAÇÕES E ENDEREÇOS

Informações sobre dias, horários e programas das disciplinas poderão ser encontradas no
site do Programa. O ensalamento também será divulgado no site até 06 de agosto de 2022.

A Secretaria do Programa está situada à Rua General Carneiro, n° 460, sala 1018, 80060-
150 - Curitiba-PR. Nesta fase de restrição pandêmica, e-mail: ppgglet@gmail.com 

IV – INÍCIO DAS AULAS

As aulas terão início a partir de 08 de agosto de 2022. No período de 01 a 05 de agosto
poderão ser feitos ajustes nas matrículas. Para tanto, é necessário que o discente envie e-mail ao
ppgglet@gmail.com nesse período.

V – CANCELAMENTO DA MATRÍCULA

As  matrículas  em  disciplinas  poderão  ser  canceladas  até  a  metade  da  carga  horária
prevista, seguindo orientação específica da PRPPG, de 08/05/2020, e resoluções 32/17 e 43/20, do
CEPE. Ou seja, o prazo limite é até o dia 26 de setembro de 2022, via plataforma SIGA ou via e-
mail.

Curitiba, 03 de junho de 2022.

Teresa Cristina Wachowicz
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras
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