
 
 

ASSOCIADA: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA 
 
Data: 2 a 6 de abril de 2018 
Horário: das 14 às 17h 
Endereço: Rua General Carneiro, 460 - 9º andar - sala 906  
CEP: 80060150 Curitiba - PR 

 
 

Documentação necessária: 

 Cópia do CPF e RG (passaporte se estrangeiro) 

 Diploma da graduação (ou certificado) 

 Histórico da graduação 

 Currículo (preferencialmente o Lattes) 

 Foto para a carteirinha (fundo branco, quadrada 3x3 ou 4x4 
 
Disciplinas Ofertadas: HORÁRIO 2018/1 

 Teoria das Ciências Sociais I (sexta-feira, das 14h às 18h) 

 Metodologia da Pesquisa (quarta-feira, das 14h às 18h) 

 Sociologia das Emoções e Juventude (optativa) (terça-feira, das 14h às 18h) 
 
Início das aulas: 
9 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ANEXO 1 
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA DE ALUNO INGRESSANTE/REGULAR 

 
Ao Coordenador do Mestrado de Sociologia em Rede Nacional (PROFISOCIO) 
Associada UFPR 
Prof. Dr. _________________________________________ 
 
 
 
Eu,____________________________________________________________________

____, classificado no processo seletivo do Mestrado Profissional em Sociologia em 

Rede Nacional, regido pelo edital de nº ___________, portador do Diploma/Certificado 

de Conclusão de Curso de Nível Superior em 

______________________________________________________________________ 

emitido pela IES_____________________________________________________, com 

Carteira de Identidade nº_____________________, e CPF nº 

_________________________, Residente na 

_______________________________________________________________________

_______, venho requerer minha matrícula no semestre 2018.1 na associada UFPR, no 

ano de 2018 nas disciplinas abaixo: 

Disciplina 1: ________________________________________________- 

Disciplina 2: ________________________________________________- 

Disciplina 3: ________________________________________________- 

Disciplina 4: ________________________________________________- 

 

 

 

Curitiba, _________ de ________________________ de 2018. 

______________________________ 

Assinatura 



ANEXO 2 
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO E MATRÍCULA 
 
 
 

Eu, [nome completo], [nacionalidade],[naturalidade], [estado civil], documento de 
identidade nº  [xxx], CPF nº [xxx], residente a [endereço completo], aprovado(a) e 
classificado(a) no Exame Nacional de Acesso do Mestrado Profissional de Sociologia 
em Rede Nacional, PROFSOCIO,  constituo meu(minha) bastante procurador(a) [nome 
completo], para fins específicos de meu cadastramento e matrícula como aluno(a) 
regular do referido curso junto à [nome da Instituição Associada para a qual o 
candidato se inscreveu], em [cidade onde se realizará o curso], podendo para tanto 
preencher formulários impressos ou digitais, prestar informações, assinar, declarar, 
atestar, confirmar, solicitar e realizar qualquer outra ação que se faça necessária para 
o fiel e pleno cumprimento do presente mandato.  

[Local], [data] 

[Assinatura] 

 


