INFORMAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA – Turma 2019
A partir de 01/03/2019 todos os candidatos aprovados no processo seletivo
para a turma de 2019, serão automaticamente matriculados no sistema SIGA.
Se algum candidato não tiver interesse em se matricular, deverá enviar um email (ppgdesign@ufpr.br) comunicando a desistência do curso, até o dia
24/01/2019.
A partir de 01/03/2019 os discentes regulares receberão por email instruções para se
cadastrar no Sistema SIGA. Caso não consiga se registrar no SIGA, favor avisar
imediatamente através desse email.
O período para matrícula nas disciplinas do primeiro trimestre de 2019 e a previsão
de disciplinas dos cursos de Mestrado e Doutorado em Design estarão disponíveis na
aba de download do site do PPGDesign:
http://www.sacod.ufpr.br/portal/ppgdesign/download/
Importante: Observar e realizar a matrícula nas disciplinas obrigatórias ofertadas
para a sua turma e curso e entrar em contato com o orientador para a decisão sobre
quais eletivas deve se matricular.
Para conclusão da matrícula no PPGDesign, a partir da primeira semana de aula, os
alunos regulares deverão trazer na Secretaria os seguintes documentos originais ou
fotocópia autenticada para conferência:
a) Para brasileiro, documento oficial de identificação (RG e CPF) e para
estrangeiro, folha de identificação do passaporte,
b) Certidão de nascimento ou de casamento.
c) Certificado de Suficiência em Língua Inglesa ou enviar por email se tiver
recebido online.
d) Histórico Escolar completo do Curso de Graduação ou do Curso Superior
reconhecido pelo MEC, qualquer área do conhecimento.
e) Diploma de Graduação ou Diploma de Curso Superior reconhecido pelo MEC,
qualquer área do conhecimento, ou declaração do Curso atestando que o(a)
candidato(a) concluiu todos os créditos exigidos e a data da colação de grau.
f)

Histórico Escolar completo do Curso de Mestrado reconhecido pelo MEC em
qualquer área, (somente para candidato ao Doutorado);

g) Diploma de Mestrado reconhecido pelo MEC em qualquer área (somente para
candidato ao Doutorado) ou cópia da ata de defesa da dissertação ou
declaração de conclusão do Mestrado.
O candidato(a) que não apresentar os documentos solicitados acima, poderá perder a
vaga no curso.
Qualquer dúvida permanecemos à disposição.

