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Instruções Gerais para Matrícula do Centro Acadêmico De Línguas
Estrangeiras Modernas (CALEM) 2021.1

Atenção: Não estamos realizando teste de nivelamento. Outros testes e
certificações de conhecimento do idioma também não serão aceitos. Portanto,
novos alunos poderão ingressar apenas nas turmas de nível 1.

Devido à situação excepcional causada pela pandemia de Covid-19, o Conselho
Departamental do Departamento Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas do
câmpus Curitiba (DALEM-CT) decidiu suspender temporariamente a cobrança da
taxa de matrícula dos cursos do CALEM para o período de 2021.1.

As aulas serão ministradas no modelo de atividades pedagógicas não presenciais
(APNP): atividades realizadas com mediação tecnológica, a fim de garantir
atendimento escolar durante o período de restrições de presença física de
estudantes em sala de aula.

Calendário de Matrículas 2021.1:
DATA

07/06 a
08/06

AÇÃO
Inscrições para:
- servidores da UTFPR que desejam ingressar no 1º nível
(Grupo 1);
- alunos regulares do CALEM (Grupo 2);
- alunos da UTFPR que desejam ingressar no 1º nível
(Grupo 2).

ONDE

Sistema Corporativo
ou
Portal do Aluno

09/06 a
10/06

- Verificação da classificação;
- atividades internas do DALEM.

11/06 a
13/06

Inscrições para alunos da UTFPR que não conseguiram
vaga em etapa anterior (Reoferta).

Portal do Aluno

- Verificação da classificação;

Portal do Aluno

14/06

Sistema Corporativo
ou Portal do aluno
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- atividades internas do DALEM.
15/06

Início das aulas do CALEM.

-

Não será aceita inscrição fora das datas estabelecidas nesta instrução.

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA

Grupo 1
• Servidores da UTFPR que pretendem ingressar no 1º nível do CALEM.

Procedimento:
1.1. Ingressar no sistema corporativo, no ícone Sistemas Gerais, na aba CALEM –
Matrícula Servidor (1º. Período), das 9h do dia 07/06/2021 às 18h do dia 08/06/2021
para requerimento de inscrição;
1.2. São destinadas duas vagas por turma para servidores, sendo preenchidas por
ordem de maior tempo de serviço na instituição;
1.3. Verificar, no dia 09/06/2021, se houve a classificação;
1.4. A matrícula dos classificados será validada até o dia 10/06/2021.

Grupo 2
• Alunos regulares do CALEM;
• Alunos da UTFPR que queiram ingressar no 1º nível do CALEM.

Procedimento:
2.1. Preencher o requerimento de matrícula no sistema a partir das 9h do dia
07/06/2021 às 18h do dia 08/06/2021;
2.2. A ordem de classificação para obter vaga na turma será por ordem de maior
coeficiente;
2.3. Verificar, no dia 09/06/2021, se houve a classificação;
2.4. A matrícula dos classificados será validada até o dia 10/06/2021.
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Reoferta
• Alunos da UTFPR que não conseguiram vaga na etapa anterior.

Procedimento:
3.1. Preencher o requerimento de matrícula no sistema das 9h do dia 11/06/2021 às
18h do dia 13/06/2021;
3.2. A ordem de classificação para obter vaga na turma será por ordem de maior
coeficiente;
3.3. Verificar, no dia 14/06/2021, se houve a classificação;
3.4. A matrícula dos classificados será validada até o dia 14/06/2021.

Os casos omissos nesta Instrução de Matrícula serão resolvidos pelo DALEM-CT.

Curitiba, 27 de maio de 2021.

Franziska Lorke
Coordenadora do CALEM-CT
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