EDITAL DAF Nº 001/2022

Presencial

Web aluno

TAXAS E EMOLUMENTOS
ÁREA RESPONSÁVEL

PRAZO PARA
RESPOSTA

Alteração de agendamento NPJ

Coordenação de Direito

10 dias úteis

Alteração de grade horária *durante o período da
rematrícula acadêmica este será isento

Secretaria geral

15 dias úteis

Análise financeira

Tesouraria

20 dias úteis

Antecipação de Colação de grau

Secretaria

10 dias úteis

Análise nova graduação

Secretaria geral

10 dias úteis

Cancelamento de Matrícula

Secretaria Geral

10 dias

Cancelamento de Matrícula *não oferta de curso com
devolução de taxa

Secretaria Geral

10 dias

Carteirinha de estudante — 1 a via

Central de atendimento

10 dias úteis

Carteirinha de estudante — 2a via

Central de atendimento

10 dias úteis

Certidão de conclusão de curso - 1 a via

Central de atendimento

Até 10 dias úteis

isento

x

x

Certidão de conclusão de curso - 2a via

Central de atendimento

Até 10 dias úteis

10,00

x

x

Certificado de pós-graduação — 1 a via

Diplomas

90 dias úteis

isento

x

x

Certificado de pós-graduação — 2 a via

Diplomas

90 dias úteis

x

x

Colação de grau institucional

Secretaria geral

Cronograma previsto em
calendário acadêmico

x

x

Colação de grau em gabinete

Secretaria geral

Cronograma específico

x

x

Conteúdo programático (por disciplina)

Central de atendimento

10 dias úteis

15,00

x

x

Contrato de convênio empresa

Comercial

15 dias úteis

isento

x

Contrato de estágio

Secretaria das
coordenações

05 dias úteis

isento

x

Declarações diversas

Central de atendimento

05 dias úteis

15,00

x

Declaração NPJ

Coordenação de NPJ

02 dias úteis

15,00

x

Declaração de imposto de renda

Tesouraria

05 dias úteis

Desconto empresarial

Tesouraria

Desconto familiar

Tesouraria

Diploma — 1 a via

Diplomas

Diploma — 2a via

Diplomas
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TIPO DE SOLICITAÇÃO

Valor
50,00
50,00
isento

x
x
x

Isento
isento

x
x

50,00

x

Isento

x

isento
30,00

199,00
280,00
isento

isento

x
x

x

Conforme edital de renovação de
benefícios
Conforme edital de renovação de
benefícios
120 (*podendo ser
prorrogado por mais 120
isento
dias de acordo com Portaria
Mec 1095/18)
120 (*podendo ser
prorrogado por mais 120
199,00
dias de acordo com Portaria
Mec 1095/18)

x
x
x
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Presencial

Web aluno

TIPO DE SOLICITAÇÃO

ÁREA
RESPONSÁVEL

PRAZO PARA RESPOSTA

Valor

Disciplina isolada (inscrição)

Coordenção de curso

10 dias úteis

25,00

Dispensa de disciplinas

Secretaria geral

10 dias úteis

Diversos acadêmico

Conforme solicitação

15 dias úteis

isento

Exame de Suficiência

Coordenação de curso

Verificar calendário de
graduação disponível no site

700,00

X

Histórico Escolar Final 1ª via

Central de
Atendimento

Entregue na colação de grau

isento

x

x

Histórico Escolar Final 2ª via

Central de
Atendimento

10 dias úteis

x

x

Histórico Escolar em curso

Central de
Atendimento

11 dias úteis

x

x

Kit documentos para outras Instituições

Central de atendimento

15 dias úteis

x

x

Matrícula fora do prazo

CAD

5 dias úteis

x

15,00

30,00
30,00
150,00
70,00

x

x

De acordo
com Edital
33/2019

Período Especial *Na abertura do protocolo
pagamento da inscrição.

Coordenação curso

15 dias úteis

Pré-análise em processo de transferência externa

Secretaria geral

10 dias úteis

Prorrogação da monografia pós-graduação

Coordenação de pósgraduação

10 dias úteis

Prova de segunda chamada *por disciplina
**durante o período de aula remota esta será
isenta de taxa - Pandemia

Secretaria das
coordenações

10 dias úteis

Prova substitutiva (por disciplina EAD)

NEAD

10 dias úteis

Prova substitutiva (por disciplina)

Secretaria das
coordenações

10 dias úteis

Reabertura de matrícula

Secretaria geral

10 dias úteis

Recibo de tesouraria

Tesouraria

05 dias úteis

isento

Relatório de estágio

Secretaria das
coordenações

05 dias úteis

isento

x

Reposição de estágio de enfermagem (taxa
principal)

Coordenação de
estágio

10 dias úteis

30,00

x

Reposição de estágio de enfermagem (taxa
complementar - por hora)

Coordenação de
estágio

10 dias úteis

Reposições estágio NPJ

Coordenação de Direito

Até 30 dias úteis

Revisão de prova (por disciplina)

Coordenação de cursos

05 dias úteis

Tratamento especial

Coordenação de cursos

15 dias úteis

isento

x

Trancamento de matrícula

Secretaria geral

5 dias úteis

50,00

x

Transferência de curso

Secretaria Geral

10 dias

Transferência interna de turma

Secretaria geral

10 dias úteis

x

isento
300,00
50,00
50,00
50,00
isento

x
x
x
x
x
x
x

90,00
50,00

x
x

100,00

Isento
50,00

x

x

x

x

x
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TIPO DE SOLICITAÇÃO

ÁREA
RESPONSÁVEL

PRAZO PARA RESPOSTA

Valor

Web aluno

Presencial

Transferência de turno *durante o período letivo
deve apresentar justificativa antes da abertura
do protocolo

Secretaria Geral

10 dias

50,00

x

x

1 . Para os protocolos via web aluno, o prazo para emissão e entrega do documento ocorrerá, somente, após a validação do
pagamento da referida taxa.
2. Revoga-se qualquer disposição em contrário.

Curitiba, 28 de janeiro de 2022
Prof.ª MIRIAM MOREIRA DA SILVA SOARES
Diretora Administrativo Financeiro
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