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EDITAL Nº 002/2021 – PPG-CINEAV 
 

INSTRUÇÕES E CRONOGRAMA PARA A MATRÍCULA DOS/AS 
ALUNOS/AS REGULARES (TURMAS 2019 e 2020) DO PPG-CINEAV 

Programa de Pós-Graduação - Mestrado Acadêmico em Cinema e Artes do Vídeo 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Artes do Vídeo da 
Universidade Estadual do Paraná (PPG-CINEAV/Unespar), no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, torna pública, para conhecimento dos/as interessados/as, as INSTRUÇÕES E O 
CRONOGRAMA PARA MATRÍCULAS para alunos/as do PPG-CINEAV / MESTRADO 
ACADÊMICO EM CINEMA E ARTES DO VÍDEO (TURMAS 2019 e 2020) para disciplinas 
ofertadas no 1º semestre de 2021 [ver quadro anexo a este edital]. 

Para efetivar a matrícula, o/a aluno/a do PPG-CINEAV da Unespar (turmas 2019 e 

2020) deverá enviar a ficha de matrícula (ANEXO 1), devidamente preenchida e assinada, 

para o email da secretaria do PPG (secretaria.ppgcineav@unespar.edu.br). O período/prazo 

para o envio da ficha de matrícula é entre 17/02/2021 (quarta-feira) e 23/02/2021 (terça- 

feira), das 08h00 às 18h00. É importante consultar o horário das disciplinas antes de fazer a 

matrícula. 

** As aulas vão ocorrer de forma remota (online) enquanto continuar a necessidade de 
isolamento social devido à pandemia de Covid-19. 

 

 

OBS.: A matrícula é obrigatória para a manutenção do vínculo ao PPG. O/A estudante que 

não deseje [desde que já tenha cumprido todos créditos necessários] efetuar matrícula em 

disciplinas (obrigatórias ou optativas) ou tópicos especiais deverá indicar na ficha de 

matrícula apenas a opção: ‘orientação de dissertação de mestrado’. 

 
 

Curitiba, 09 de fevereiro de 2021. 
 

 

 
Profa. Dra. Beatriz Avila Vasconcelos 

Coordenadora do PPG-CINEAV 
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