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INOVAÇÃO
PI,  Transferência 

Tecnologia, 
Empreendedorismo

ENSINO PESQUISA

EXTENSÃ
O

O SIGA É UMA PLATAFORMA CONVERGENTE E SEUS DADOS SÃO
INTER-RELACIONADOS EM TODAS AS SUAS INSTÂNCIAS
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PRPPG

PROGRAD

PROEC

PRAE

PROGEPE

PROPLAN

FUNDAÇÕES

REITORIA E CONSELHOS



Acesso a informação

Matrículas, documentos, pesquisa, 
produção, interação com orientação e 

coordenação.

Portal do Aluno

Disciplinas, documentos, pesquisa, 
produção, interação com orientandos e 

coordenação.

Portal do Professor/Pesquisador

Gestão, documentos, indicadores, 
pesquisa, produção, interação com PPG

Portal da Instituição-Gestão

Gestão, documentos, pesquisa, produção, 
interação com alunos e professors, 

indicadores.

Portal da Coordenação/Secretaria Gestão, documentos, indicadores, projetos, 
interação com Coordenadores e Instituição

Portal da Fundação de Apoio

Transparência, indicadores, produção, 
laboratórios, cursos, ensino, pesquisa

Portal Público

Niveis de acesso – classes – funções - atividades



SIGA – O CICLO ACADÊMICO

Matrícula no PPG automática

Dados validados e documentos
assinados e certificados -

Documentos automatizados
Via Portal Discente e Docente Sistema gera e autentica todos os
documentos pertinentes a cada etapa. Declarações, históricos, 
certificados, ofícios dentre outros.

Qualificação – Interação Orientador-Aluno
Desenvolvimento da tese / dissertação

Progressão acadêmica – ensino e pesquisa

Portal do discente, docente e coordenação PPG -
Mobilidade acadêmica - Bolsas

Defesa - Diplomação

Rito da defesa, cumprimento de demais
exigências regimentais e diplomação em
processo eletrônico. Diploma digital.

Indicadores de desempenho

Indicadores discentes, docentes, pesquisa, produção científica, PPG

Gestão e progressão acadêmica

Gestão de todas as atividades da Pós em todas as instâncias

Processo seletivo e 
Mobilidade acadêmica

Egresso

Portal do Egresso -
Indicadores

SIGA-BI

SIGA-ERP



Inicadores de desempenho
Dados integrados geram indicadores em tempo real

Recursos aplicados, resultados de ensino e pesquisa, 
crescimento, inserção regional

PPG e Instituições

Orientação, carga horária docência, produção científica, 
projetos pesquisa, captação de recursos

Docentes

Tempo médio titulação, rendimento acadêmico, bolsas, 
produção científica, pesquisa, egressos: empregabilidade, 
georeferenciamento

Discentes

Áreas de competência, laboratórios, prestação de serviços, 
inovação, captação de recursos, relação universidade-empresa

Pesquisa

Tópicos emergentes, Qualis, redes, internacionalização

Produção científica
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Uma única plataforma

todas as etapas
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6-Titulação, diplomação, reconhecimento, 
egresso

Maior eficiência para os ritos de qualificação, 
defesa, depósito biblioteca, portal de egresso   

Processos seletivos customizados
e/ou compartilhados, mobilidade

acadêmica nacional-internacional, 
bolsas, editais.  

Entrada unificada

Integração com Lattes, DGP, REDCap. 

5-Pesquisa, produção científica, indicadores

Com identificador único no Sistema, o 
aluno pode progredir em todas os níveis

de ensino, pesquisa e extensão, com 
histórico de dados integrado. Integração

com Moodle   

2-Progressão acadêmica

3-Equivalência, aproveitamento, transversalidade
Integralização de créditos, disciplinas transversais, 
disciplinas cursados em outros PPG e outras IES, 
outras atividades formativas e acadêmicas
(publicação, pesquisa de campo, congresso,)

4-Visibilidade, sites dos PPG, cursos, eventos, 
grupos de pesquisa, laboratórios
Publicação automática de sites, dados em tempo 
real. Portal de docentes, discentes, coordenações, 
secretarias, externos



Recursos Financeiros
Orçamento – Execução

Capital/Custeio - RH

Busca de competências através de áreas, 
linhas de pesquisa, formação, produção 
científica e CV Lattes – dinâmico em tempo 
real

Central de cursos – Gestão de projetos
Gestão financeira - Prospecção de mercado Stricto  - Lato - Residência

Docentes - Discentes
Técnicos   - Externos

Extensão– Cultura– Estágios

Núcleos- Centros - Recursos

Docência – Alunos - Carga Horária
Atividades

Pesquisa – Desenvolvimento – IC

Laboratórios- Equipamentos

Bibliográfica- Técnica - Artística

Graduação - Extensão - Capacitação

Planejamento – Indicadores
Serviços



SUÍTE SIGA – MÓDULOS
• Único banco de dados – todas as instâncias integradas e convergentes

PÓS
GRADUAÇÃO

STRICO, LATO
RESIDÊNCIA

MULTISITES

Institucional, todos
os sites com única

plataforma = 
segurança

INDICADORES

Produção, 
Docentes, 
Discentes, 

Financieros

• A plataforma SIGA é escalável totalmente
integrada sem a necessidade de novos
sistemas;

• Seu núcleo central de dados e informações
abrange ensino, pesquisa, extensão e 
inovação capaz de gerenciar todos os
processos e disponibilizar, em tempo real, 
conjunto de indicadores que podem ser
aplicados ao planejamento e 
desenvolvimento institucional;

• Seus cadastros são únicos e integrados em
todas as instâncias;

INOVAÇÃO

Propriedade
Intelectual, 

Transferência de 
Tecnologia

MARCO LEGAL
C&T

Relação
Universidade-

Empresa

CELIN

Ensino de Línguas

GRADUAÇÃO

Cursos, Estágios, IC, 
EAD, Laboratórios

EXTENSÃO

Demanda Social e 
Políticas Sociais



RAIS e CAGED

Marco legal da C&T

ENSINO

PESQUISA

EXTENSÃO

INOVAÇÃO

Plataformas 
Moodle, WP, 
REDCap, TV, 
Indicadores



Governo

EmpresaAcademia

https://siga.ufpr.br/mundoUFPR
https://www.prppg.ufpr.br/SISPro/ServletConsultaPropostas?operacao=consultaPublica


68119

TOTAL DE USUÁRIOS ATIVOS

4688
Discentes CELIN

4066
Servidores Técnicos

em números



Requer atenção

Turmas que não aparecem no histórico d@ alun@
Data de inicio das aulas é posterior à data de matrícula
Disciplina sem identificar se obrigatório ou eletivo
Vincular disciplina com linha de pesquisa

Manter a grade curricular de acordo com portaria publicada pela PRPPG

Grade curricular deve contar somente disciplinas, e não atividades de orientação (dissertação e tese), 
pesquisa, seminários variados, trabalho de conclusão.

Discente quando matriculado, fica matriculado automaticamente até a defesa ou ser desligado pelo PPG.

Pode-se conceder créditos ,tanto obrigatórios quanto eletivos, como APROVEITAMENTO.

Disciplinas transversais – se a data de matrícula no PPG for após a data de matrícula da disciplina 
transversal, discente deverá ser registrado como DISCENTE EXTERNO, matriculad@ diretamente pela 
secretaria do PPG, e no próximo semestre registrar o APROVEITAMENTO/EQUIVALÊNCIA.



Requer atenção

Fluxo de diplomas – solicitar e acompanhar

Reconhecimento de diploma

Novo Banco de Projetos de Pesquisa (BPP) – integração Lattes – aprovação – Coordenação de Pesquisa –
Projetos do PPG e Projetos informados para CAPES e SUCUPIRA

Integração com a Receita Federal

Integração com RAIS-CAGED e Portal de Indicadores

Portal de Egressos

SIGA-SISPRO – submissão de propostas

Novo - ASSINATURA ELETRÔNICA PARA ATA DE DEFESA (vai abranger demais documentos do SIGA)








