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Curitiba, 10 de agosto de 2020. 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, no uso de suas atribuições regimentais, 

e o regulamentado na Resolução n.º 314/2019 – Consun, estabeleceu diretrizes para matrícula 

em DISCIPLINAS ISOLADAS ofertadas pelos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da 

PUCPR por meio do Ato Normativo N.° 001/2020 (em anexo). 

 

O PPGO irá ofertar como disciplina isolada todas disciplinas elencadas no cronograma do 

semestre em questão, desde que não sejam uma continuidade de disciplinas anteriormente 

ministradas. Cabe à coordenação do PPGO definir um número máximo de estudantes a serem 

incluídos em uma mesma disciplina isolada. 

 

O PPGO restringe a isenção de pagamento pela disciplina isolada a estudantes matriculados em 

outros Programas de Pós-graduação da PUCPR e estudantes de Programas de Pós-graduação 

de outras Instituições de Ensino e Pesquisa, além de Professores da PUCPR e residentes do 

Programa Multiprofissional do Hospital Cajuru. Para os demais casos, haverá a necessidade do 

pagamento de taxa correspondente a R$ 848,94 para disciplinas de Mestrado e R$ 1082,82 
para as do Doutorado.  
 

O(A) estudante deverá solicitar a matrícula na Secretaria do Programa e enviar os seguintes 

documentos: 

I. cópia do RG (frente e verso) ou RNE, se estrangeiro;  

II. cópia do CPF para brasileiros e estrangeiros;  

III. cópia do diploma da graduação (frente e verso) OU 

IV. declaração de matrícula em curso de mestrado ou doutorado de IES estrangeira ou 
nacional;  

V. solicitação de matrícula por parte da coordenação do programa.  
 
No caso do(a) aluno(a) ser graduando(a) ou não estar matriculado(a) em nenhum Programa de 

Pós-graduação Stricto sensu, os Incisos III e IV podem ser substituídos pela própria solicitação 

expressa no Inciso V. 

 

Os (As) estudantes matriculados(as) em disciplinas isoladas, pagantes ou isentos, terão a 

responsabilidade de participar efetivamente das atividades planejadas pela disciplina, além de 

receberem registro acadêmico, acesso aos sistemas da PUCPR e biblioteca pelo período da 

disciplina, acrescido de 6 meses. 

 

Para demais esclarecimentos, entrar em contato com a Secretaria do Programa no e-mail 

ppgo@pucpr.br ou com a Coordenação no e-mail evelise.souza@pucpr.br 

 

Atenciosamente, 

 

 

Evelise Machado de Souza 

Coordenação do PPGO 
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