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Edital nº 16/2015 

 

ORIENTAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA 2016 
 

1. O período de solicitação de matrículas pelos alunos para o ano de 2016 no curso 
de Direito da UFPR é de 04 de janeiro a 09 de fevereiro de 2016, nas disciplinas 
obrigatórias, tópicas (alunos a partir do 3º ano). A solicitação de matrícula será 
efetuada pelo portal do aluno UFPR (www.portaldoaluno.ufpr.br). Se houver 
dificuldade para acessar o sistema no ato de matrícula, o aluno deverá entrar 
em contato com o CCE (telefone 3361-3333) 
 

2. Nas matrículas das Disciplinas Tópicas os alunos deverão selecionar, no 
momento da matrícula, além da turma pretendida, uma segunda e terceira 
opções, na eventualidade de esgotamento de vagas, tendo como critério o item 7 
deste Edital, visto que serão ofertadas apenas 30 vagas em cada turma, com 
exceção da DB077 – Tópicos de Direito Administrativo A, com 20 vagas.  

 
 

3. A matrícula da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I,  (somente alunos 
no 4º ano) deverá ser solicitada presencialmente na Coordenação de Curso, no 
período de ajuste (29/02 a 04/03), mediante apresentação da autorização do 
professor orientador. (em anexo).  
 

4. A matrícula da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, será realizada 
pela Coordenação de acordo com os orientadores indicados nos protocolos de 
projetos entregues nos departamentos em 2015. 

 
 

5. OBS: Se o aluno desejar alterar o orientador deverá comparecer à Coordenação 
de Curso, no período de ajuste, e apresentar anuência do novo professor 
orientador. 

 
6. A matricula da disciplina DIR401 – Monografia (aluno com GRR anterior a 2010), 

deverá ser solicitada presencialmente na Coordenação de Curso, no período de 
ajuste (29/02 a 04/03), mediante apresentação da autorização do professor 
orientador. (em anexo). 

 
7. A ocupação das vagas nas disciplinas tópicas e prática jurídica obedecerá aos 

critérios fixados no artigo 49, paragrafo 3o. da resolução CEPE 37/97 no que toca 
a prioridade de matricula. Assim se as vagas forem insuficientes para atender a 
demanda, a preferência em seu preenchimento recairá sobre os alunos que foram 
anteriormente reprovados por freqüência na disciplina, seguindo para desempate 
o critério de antigüidade de ingresso no curso, e, se persistir o empate, os que 
tiverem o maior Índice de Rendimento Acumulado (I.R.A.). 

 
8. A coordenação de curso divulgará Edital de vagas remanescentes em disciplinas 

tópicas no dia 25.02.2016. 
 

http://www.portaldoaluno.ufpr.br/
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9. O requerimento de matrícula nas vagas remanescentes de disciplinas tópicas 

deverá ser feito presencialmente na coordenação de curso entre os dias 29 de 
fevereiro de 2016 e 04 de março de 2016. 

 
 

10. A secretaria do NPJ divulgará Edital com as orientações de matrículas para as 
disciplinas de estágio e práticas. 
 

 
11.  Compete ao aluno: 

 
I – requerer matrícula nas disciplinas obrigatórias próprias do seu período, ano 

ou turno e nas disciplinas tópicas de sua escolha; 
II – evitar coincidência de horários ou excesso de carga horária; 
III - verificar o resultado da solicitação no histórico escolar disponível no portal do 

aluno, a partir do dia 20 de fevereiro de 2016 e requerer os necessários 
ajustes até 03 de março de 2016. 

 
12. A solicitação de matrícula não garante o direito à vaga nas disciplinas. 

 
13. A Coordenação indeferirá e retirará do histórico escolar as matrículas em 

disciplinas que não atendam os critérios estabelecidos. 
 

14. O Período de requerimento de ajustes é de 29 de fevereiro de 2016 até 04 de 
março de 2016 e deverá ser feito presencialmente na Coordenação de 
Curso nas seguintes situações: 

 
I -    Correções referentes às matrículas realizadas no portal do aluno; 
II - Matrículas em disciplinas em que o aluno foi reprovado e devem ser      

realizadas no contraturno; 
III –  Matrículas nas vagas remanescentes das disciplinas tópicas; 
IV –  Matrícula nas disciplinas de TCCI e Monografia; 
 

 
15. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação. 

 

Curitiba, 30 de novembro de 2015. 

 

 
                                                                              Maria Candida do Amaral Kroetz 

                                                                                Coordenadora do Curso de Direito 

 

SEGUE A GRADE HORÁRIA DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS, TÓPICAS e 
AUTORIZAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR 


