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Ofício Circular nº 004/2017 – PRPPG
Treinamento Plataforma SIGA 3.0 - Stricto Sensu

Curitiba, 05 de junho de 2017

Senhores Coordenadores e Secretários,

Convidamos para o treinamento sobre as novas funcionalidades da versão 3.0
da Plataforma SIGA.
O sistema é um importante instrumento de gerenciamento da pós-graduação na
UFPR e permite, por exemplo, otimizar a realização de processos seletivos, emissão de
relatórios, registros de notas, frequência, emissão de diplomas e certificados, solicitação de
bolsas de estudo, de reconhecimento de diplomas, dentre outras atividades características
da pós-graduação.
Neste contexto, é fundamental que todos os coordenadores e secretários
estejam familiarizados com a ferramenta para que possam manter todas as
informações referentes à pós-graduação atualizadas em uma base de dados unificada
e confiável.
Durante o treinamento serão apresentadas as novas funcionalidades do SIGA 3.0,
dentre elas:







Novos processos e procedimentos simplificados
Uniformização de procedimentos
Melhoria da qualidade dos dados
Preparação para integração com o Sucupira (Stricto Sensu)
Gerenciamento de pós-doutorado (processo seletivo, candidaturas, certificados)
Reconhecimento de diplomas estrangeiros

Para que todos possam obter o máximo proveito do SIGA, este módulo de
treinamento foi planejado para durar 03 horas e será ofertado em dois períodos (manhã ou
tarde) de diferentes dias, para permitir que todos responsáveis por fazer a alimentação
do sistema possam comparecer.

Vagas para o treinamento Stricto Sensu
Serão oferecidas duas turmas com até 30 pessoas cada:


Turma 01: dia 19/06/17 - das 14h as 17h (segunda-feira a tarde)



Turma 02: dia 20/06/17 - das 09h as 12h (terça-feira de manhã)
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Duração do Módulo Stricto Sensu
O módulo de treinamento Siga 3.0 para o Stricto Sensu terá duração de 03 horas.

Público alvo
O treinamento é voltado para capacitar o servidor que fará a alimentação dos dados
e o gerenciamento das informações do programa de pós-graduação no sistema SIGA.
Inscrições
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12/06/2017, exclusivamente através
do formulário eletrônico.
Após esta data, quaisquer alterações deverão ser solicitadas através do e-mail
cpg@ufpr.br para avaliação da possibilidade de atendimento. A PRPPG confirmará a
inscrição, conforme a disponibilidade de vagas, por ordem de preenchimento e envio do
formulário.

Importante: os programas do Setor Palotina receberão treinamento no local, em
data a ser marcada oportunamente pela equipe SIGA.

Contamos com a participação de todos.

Cordialmente,

Prof. Dr. André Luiz Félix Rodacki
Coordenação Geral dos Programas de Pós-Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Federal do Paraná
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