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As  matrículas  acontecem  entre  os  dias  26  e  27  DE  JULHO  DE  2018,
impreterivelmente. Todos receberam no início do curso o login/senha para acessar o Portal
do Aluno no SIGA. As disciplinas estarão disponíveis no Portal do Discente/SIGA nos dias
da matrícula. 

Os  programas  das  disciplinas  estarão  disponíveis  no  web  site  do  PPGHIS,
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppghis/coordenacao-on-line/ página principal  no link  O
PROGRAMA em “Coordenação on line”, a partir de 07 de julho de 2018.

Após atualizar o cadastro no sistema, volte para a página inicial do Portal do Aluno
e clique em DISCIPLINAS para ver as disciplinas ofertadas para o segundo semestre de
2018.

Para solicitar  matrícula  em uma disciplina basta clicar  no símbolo de + no lado
direito do nome da disciplina. Faça isso para cada uma das disciplinas que quiser solicitar
matricula. Esse ato vai gerar uma solicitação de matrícula para a referida disciplina, a qual
deverá ser aprovada pelo seu orientador nos dias 30 e 31 de julho do corrente, conforme
o calendário do PPGHIS. Sua matrícula em uma disciplina somente será efetivada após
aprovação do seu orientador.

Acompanhar o aceite pelo Portal do Aluno, por parte do orientador. 

É  obrigatório  o acesso para efetivar  a  matrícula  em disciplinas  previstas  para o
segundo semestre de 2018, conforme o calendário do PPGHIS.

Nesse  Portal  poderá  acompanhar  sua  progressão  acadêmica,  obter  certidões  e
declarações, bem como realizar as atividades previstas para o seu curso. 

Os alunos ingressantes em 2018 devem realizar a matrícula em Seminário II (de
mestrado  ou  de  doutorado,  conforme  o  caso)  e  nas  disciplinas  optativas  (periodização
recomendada), conforme orientação do orientador.

Para os alunos com ingresso no PPGHIS até 2017, acessar o web site do PPGHIS,
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppghis/coordenacao-on-line/ página principal  no link  O
PROGRAMA em “Coordenação on line” e consultar a planilha com as turmas dos seus
respectivos orientadores.

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppghis/coordenacao-on-line/
http://www.prppg.ufpr.br/site/ppghis/coordenacao-on-line/


SOBRE A  PRÁTICA DE DOCẼNCIA,  consultar  a  planilha  com o respectivo
orientador no web site do PPGHIS, http://www.prppg.ufpr.br/site/ppghis/coordenacao-
on-line/ página principal no link O PROGRAMA em “Coordenação on line”.

A não realização de matrícula na data fixada e divulgada no calendário oficial do
PPGHIS/UFPR acarretará o desligamento do aluno ou da aluna, conforme normas vigentes
na UFPR. 

Qualquer dúvida entrar em contato com a secretaria do PPGHIS, através do telefone
3360-5086 ou pelo email cpghis@ufpr.br
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