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Nesta Edição: 

  

INSTRUÇÕES PARA FAZER A MATRÍCULA 

  

 
 

1) Acesse o Portal do Aluno , insira seu GRR e sua senha 

 

 

 

2) Clique em matrícula 

 

 

https://www.portaldoaluno.ufpr.br/


 

3) Essa tela aparecerá 

 

 

 

4) Clique em agrupar por PERÍODO  

 

 

 

Período = Ano 



5) Selecione o período correspondente ao ano letivo que 

cursará em 2015 

 

6) Selecione uma matéria e clique no botão  para adicioná-la 

à sua grade horária  

 

7) Caso você adicione uma matéria e duas turmas (ou mais) 

apareçam, delete a(s) indesejada(s) selecionando e clicando 

no botão  

 

 

 



 

 

8) Depois de selecionar TODAS as matérias que cursará no ano de 

2015, clique em solicitar no canto inferior esquerdo da página. 

  

Observações: 

- Clicando em Agrupar por PERÍODO a maioria das matérias nas quais 

os alunos devem se matricular aparecem, porém NÃO TODAS! 

Algumas matérias devem ser pesquisadas separadamente. 

- Verifique se realizou a matrícula em TODAS as matérias conforme o 

ano que cursará: 

2° ano 3° ano 4° ano 5° ano 

Direito Civil B Direito Civil C Direito Civil D Direito Civil E 

Processo Civil A Processo Civil B Processo Civil C Criminologia 

DIPRI 
Direito 

Empresarial A 

Direito 

Empresarial B 
Processo Penal B 

Filosofia do 

Direito 
Administrativo A 

Direito do 

Trabalho 
Direito Tributário 

Antropologia 
Direito 

Financeiro e PP 
Administrativo B 

Processo do 

Trabalho 

DIP Constitucional B Direito Penal C 
Direito 

Econômico 



Constitucional A Direito Penal B Processo Penal A 

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso (de acordo 

com o código do 

orientador) 

Direito Penal A  

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso (projeto 

de monografia) 

 

Criminologia    

 

- Para os alunos que cursarão Criminologia: 

 Turma 2º ano diurno A deve matricular-se na TURMA A2 

 Turma 2º ano diurno B deve matricular-se na TURMA B2 

 Turma 2N1 deve matricular-se na TURMA N12 

 Turma 2N2 deve matricular-se na TURMA N22 

 Turma 5º ano diurno deve matricular-se na TURMA A5 

 Turma 5º ano noturno deve matricular-se na TURMA N5 

- A matrícula no Estágio Supervisionado é FACULTATIVA para os 

quartanistas e OBRIGATÓRIA para os quintanistas que ainda não o 

fizeram! 

- Os quartanistas devem se matricular no PROJETO DE MONOGRAFIA, 

enquanto os quintanistas devem se matricular no TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO de acordo com o código de orientador, 

seguindo a tabela. Aqueles com currículo antigo devem se matricular 

na matéria MONOGRAFIA (sem qualquer especificação). 

- As matrículas para o NPJ devem ser feitas diretamente no Intranet, 

de acordo com os termos do edital específico. 

- Aqueles que tiverem dúvidas podem falar conosco ou então pedir 

orientações diretamente à Coordenação.  

http://media.wix.com/ugd/bd3a37_5d0b834dcd194b7e935500624548010d.pdf


- O sistema pode dar problema ou se mostrar lento, então nossa 

sugestão para aqueles que enfrentarem tais dificuldades é a de tentar 

novamente em outro horário. O período de matrículas vai até o dia 1º 

de fevereiro, portanto, SEM DESESPERO! A matrícula feita antes ou 

depois, desde que dentro do prazo, será deferida do mesmo jeito! 

 

O CAHS deseja uma boa continuação das férias a todos! 


