
MATRÍCULA PARA OS CURSOS DE LETRAS

* Não percam o período de matrículas: 02/01/2020 até 19/01/2020, somente pelo Portal do Aluno/UFPR (calendário acadêmico RES.24/19 – CEPE):
https://portaldoaluno.ufpr.br/aluno – Login: GRR2019XXXX – Senha: data de nascimento.

Imprimam a solicitação de matrícula, para eventuais dúvidas!

Caso tenham problemas de acesso ao Portal do Aluno/UFPR, entrem em contato com a AGTIC por e-mail: csa.agtic@ufpr.br ou pelo telefone 3361-
3333

* Depois do processamento das matrículas pelo CCE (após o dia 31/01), imprimam também o comprovante de matrícula:
https://portaldoaluno.ufpr.br/aluno – Login: GRR2019XXXX – Senha: data de nascimento – Relatórios – Comprovante de Matrícula.

Solicitação de Matrícula não é o mesmo que Comprovante de Matrícula!

O aluno tem a responsabilidade de conferir as matrículas solicitadas que foram realmente aceitas ou rejeitadas, a partir do dia 31/01.

* Fiquem cientes de que NÃO SERÃO ACEITAS MATRÍCULAS FORA DO PRAZO (02 a 19/01/2020);
Caso não tenha solicitado matrícula via Portal do Aluno, somente será possível solicitar o trancamento do curso até o dia 06/03, na coordenação, para 
que o aluno não perca o seu registro acadêmico.

* Durante o período de ajuste de matrículas (no site da Coordenação de Letras – SOMENTE nos dias 31/01 até 05/02 - ONLINE), serão permitidas 
CORREÇÕES na matrícula (para quem fez anteriormente solicitação pelo Portal e deseja fazer alterações de turma/inclusões/exclusões).

Nos dias 06 e 07/02 NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE EXTERNO. 
Agradecemos a Compreensão, pois a Coordenação estará de portas fechadas para atender as solicitações feitas no período de ajuste online.

* Solicitação de Adiantamento de Conhecimento, Solicitação de Destrancamento de Curso e Solicitação de Quebra de Pré-requisito devem ser 
entregues até o dia 06/03 na Coordenação. 

*Matrículas em PPE, OM e TCC, após a concordância do professor orientador, podem ser feitas no período de ajuste online ou ainda, nas respectivas 
pastas do balcão da Coordenação até o dia 06/03.

* É de INTEIRA RESPONSABILIDADE do aluno acompanhar, via Portal, seu histórico escolar durante todo o semestre
Para comprovar erros na matrícula, o aluno deverá apresentar a solicitação de matrícula do Portal do Aluno na secretaria da Coordenação.
Todo o aluno deve manter seu cadastro atualizado (inclusive e-mail e telefone) no portal do aluno.


