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EDITAL 012/2020 – PRPGEM – UNESPAR 
 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática (PRPGEM), da 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Campi de Campo Mourão e União da Vitória, 

no uso de suas atribuições, torna público o processo para rematrícula de alunos regulares do 

Programa para o segundo semestre de 2020. 

 

I.  Período de Rematrículas 

Os alunos regulares do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, PRPGEM, 

ficam convocados e realizarem suas rematrículas, entre os dias 06 e 08 de julho de 2020. 

 As fichas de rematrícula devem ser encaminhadas dentro do período estipulado 

devidamente preenchidas para o e-mail, prpgem@unespar.edu.br preferencialmente em 

formato PDF. 

 

II. Disciplinas para o 2º Semestre de 2020 

As disciplinas ofertadas pelo PRPGEM, para o segundo semestre de 2020, locais e respectivos 

horários constam na página do programa, prpgem.unespar.edu.br na aba Horários. Os alunos 

regulares do Programa serão matriculados automaticamente na disciplina obrigatória do 

Mestrado em Educação Matemática do PRPGEM e indicarão, no ato da matrícula, as disciplinas 

não obrigatórias que pretendem cursar no segundo semestre do ano de 2020. 

 

III.  Disposições Finais 

 Caso tenham havido quaisquer alterações dos dados pessoais, o aluno deve fornecer a 

documentação atualizada junto à ficha de rematrícula. 

 Dúvidas, esclarecimentos ou solicitações de informações devem ser encaminhadas 

exclusivamente para o e-mail do PRPGEM, prpgem@unespar.edu.br 

 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Educação Matemática – PRPGEM. 
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Campo Mourão, 03 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Everton J. G. Estevam 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – PRPGEM 

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR 

Portaria 396/2020 


