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 As aulas serão aos sábados das 08h30min às 11h45min e das 13h15min às 16h30min. Os alunos deverão 

observar os dias e horários das aulas para evitar problemas com frequência; 

 O cronograma das aulas estará disponível na página do curso. Este cronograma está sujeito a alterações, as 

quais serão informadas por e-mail e na página do curso com a máxima antecedência possível; 

 Os alunos deverão ler os textos de leitura obrigatória antes das aulas para facilitar a discussão do conteúdo 

programático. Os textos estarão disponíveis no DROPBOX deste curso; 

 Os alunos deverão manter seus dados cadastrais atualizados na secretaria do curso, pois essas informações 

serão usadas para os contatos; 

 Os contatos entre a secretaria e os alunos deverão ser feitos prioritariamente através de mensagens 

eletrônicas. Neste sentido, é fundamental que os alunos tenham cadastrado na secretaria um e-mail ativo, 

com o anti-spam desligado para o endereço eletrônico do curso, e que sempre verifiquem suas mensagens. 

Para agendar horário com a coordenação, os alunos devem encaminhar e-mail para a secretaria do curso; 

 A turma deverá escolher um representante e um suplente. As demandas da turma deverão ser apresentadas 

à secretaria e à coordenação pelo representante da turma ou seu suplente; 

 Para qualquer solicitação ou reclamação o aluno deve se dirigir à secretaria, e não diretamente ao 

coordenador ou aos professores do curso, devendo, sempre que possível, documentar por escrito suas 

demandas; 

 A secretaria do curso funciona de 2ª, 4ª e 6ª feira das 09:00 às 13:00. A secretaria não abrirá aos sábados. 

Qualquer solicitação de documento deve ser feita via e-mail; 

 Para contato com a secretaria: Tel. (41) 3360-5019; E-mail: esp.sociologiapolitica.ufpr@gmail.com 

 O pagamento da matrícula e das parcelas deverá ser feito através de GRU – Guia de Recolhimento da União. 

As guias devem ser retiradas na secretaria. A matrícula deve ser paga até o dia 05/07/2016. O vencimento 

das parcelas será sempre no dia 15 de cada mês, iniciando no mês de agosto de 2016; 

 O cancelamento de GRUs somente será aceito se solicitado com antecedência e seguindo os trâmites e os 

prazos dos órgãos da UFPR responsáveis pelas GRU; 

 O aluno tem o direito de exigir da coordenação e dos professores do curso o cumprimento daquilo que é 

estipulado em contrato, notadamente o respeito ao horário e à ementa da disciplina ministrada, respeitada 

a autonomia didático-pedagógica do professor de cada disciplina no cumprimento dos objetivos e normas do 

curso. 

 

Declaro que li as informações acima e estou de acordo. 

 

_______________________________ 

Assinatura do aluno 


