Ofício Circular nº 03/2019 – PRPPG
DISCIPLINAS TRANSVERSAIS 2019.1
Curitiba, 30 de janeiro de 2019
Prezados Coordenadores:

Conforme anteriormente comunicado, a PRPPG dará continuidade ao programa de
disciplinas transversais no primeiro semestre de 2019. Serão ofertadas 3 disciplinas:
Métodos Estatísticos em Pesquisa Científica, Filosofia da Ciência e da Tecnologia,
Research Data Management in Data Intensive Computing. A disciplina de escrita acadêmica
em Inglês será ofertada no segundo semestre de 2019, assim como Metodologia da
Pesquisa e ética em Pesquisa.

No quadro abaixo, colocamos as indicações das próximas disciplinas a serem
ofertadas ao longo dos próximos semestres.

Disciplinas ofertadas 1°semestre de 2019
Período de inscrição
(Clique nos links abaixo para ver os detalhes)
Filosofia da Ciência e da Tecnologia 2019.1

de 13/02/2019
a 16/03/2019

Métodos Estatísticos em Pesquisa Científica 2019.1

de 11/02/2019
a 16/03/2019

Research Data Management in Data Intensive
Computing

de 11/02/2019
a 07/03/2019

Como de costume, estas disciplinas serão ofertadas nos formatos presencial e
remoto e os alunos e professores que desejarem acompanhar as aulas poderão realizar
suas matrículas diretamente no sistema SIGA (portal do aluno ou docente).

Destacamos que os professores da UFPR poderão acompanhar as disciplinas de
forma irrestrita apenas no formato remoto, de forma a garantir vagas suficientes aos
discentes no formato presencial. Caso restem vagas presenciais, os docentes que
desejarem comparecer às disciplinas poderão fazê-lo mediante consulta. As principais
dúvidas podem ser esclarecidas no link: http://www.prppg.ufpr.br/site/faq-transversais.
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As dúvidas dos discentes e docentes (sobre como fazer matrícula, cancelamento de
matrícula, acesso ao Moodle, por exemplo) devem ser esclarecidas nas respectivas
secretarias dos programas. As dúvidas dos programas devem ser encaminhadas pelo email transversal@ufpr.br.
Finalmente, pedimos que os programas reservem essas datas para que os
interessados tenham compatibilidade com as ofertas regulares do programa.

Atenciosamente,

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