Ofício Circular nº 015/2018 – PRPPG
Treinamento SIGA - Stricto Sensu
Curitiba, 26 de setembro de 2018
Senhores Coordenadores e Secretários,

Convidamos para o treinamento sobre as novas funcionalidades do Sistema SIGA. O
sistema é o instrumento de gestão de informações da pós-graduação na UFPR e permite
aperfeiçoar a realização de processos seletivos, a emissão de relatórios de carga didática
docente, o registros de conceitos e de frequência de alunos, a emissão de diplomas e
certificados, a solicitação de bolsas de estudo, a solicitação 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 possamos manter todas as informações da pósgraduação da UFPR atualizadas em uma base de dados unificada e confiável.
O treinamento será uma oportunidade para que os usuários do sistema conheçam as
novas funcionalidades, revejam conceitos e tirem dúvidas sobre procedimentos
operacionais.
Para que todos possam obter o máximo proveito, 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 e supervisionar a
alimentação do sistema possam participar.
DURAÇÃO DO MÓDULO STRICTO SENSU

O módulo de treinamento Siga para o Stricto Sensu terá duração de 03 horas.
PÚBLICO ALVO

O treinamento é voltado para capacitar os servidores que farão a alimentação dos
dados e o gerenciamento das informações do programa de pós-graduação no sistema.
AGENDA

Serão oferecidas quatro turmas nos dias e horários a seguir:
Turma
Turma 1
Turma 2
Turma 3
Turma 4

Horário
08h30 as 12h00
13h30 as 17h00
08h30 as 12h00
13h30 as 17h00

Data
08.10.18 - segunda-feira
08.10.18 - segunda-feira
09.10.18 - terça-feira
09.10.18 - terça-feira
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Datas: 08 e 09 de Outubro de 2018 (segunda e terça)
Local: Auditório da PROGEPE - Rua Dr. Faivre, 590, Centro, Curitiba
Fica reservada à CPGSS realocar as datas e horários das inscrições para garantir
que todos os programas tenham acesso ao treinamento.

INSCRIÇÕES

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 04.10.2018, exclusivamente através
do formulário eletrônico disponível em https://goo.gl/forms/v16ROc5nzOFUmfnM2.
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 de pós-graduação dos setores Litoral e Palotina
receberão treinamento no local, em data a ser marcada oportunamente pela equipe SIGA.

Contamos com a participação de todos.

Atenciosamente,

Prof. Dr. André Luiz Felix Rodacki
Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Federal do Paraná

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ I PRÓ -REITORIA DE PESQUISA E PÓS -GRADUAÇÃO
CPGSS - COORDENADORIA DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Rua Dr. Faivre, 405, Ed. D. Pedro II, 1º andar I CEP 80.060 -140 Curitiba - PR
(41) 3360-5108 www.prppg.ufpr.br - cpg@ufpr.br

2

