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Apresentação 

 

Olá Aluno (a). Seja bem-vindo ao Programa de Pós-graduação em Ecologia 

e Conservação (PPGECO) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

reconhecido como um dos melhores cursos de Pós-Graduação na área de 

Biodiversidade no Brasil (Conceito 6). 

Esse manual foi elaborado por alunos do programa para servir como 

auxílio aos próprios estudantes em relação as normas do PPGECO, com foco 

especialmente nos aspectos mais importantes tanto para os mestrandos quanto 

doutorandos. Dessa forma, esse documento não contempla todas as 

informações e regras que regem o programa. Para isso, você deve consultar o 

regimento interno do PPGECO disponível no seguinte link:  

http://www.prppg.ufpr.br/ppgecologia/regimento-e-normas/ 

Os tópicos abordados no manual estão listados abaixo. Caso a informação 

que você procura não esteja nesse documento, você pode entrar em contato com a 

coordenação ou com os representantes discentes. Sua dúvida pode ser incluída 

em versões posteriores do manual.  
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1. As bolsas de estudo e normas da CAPES 

 

Todas as bolsas de estudo do programa são concedidas pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Elas são distribuídas 

entre os candidatos, de acordo com os critérios estabelecidos pela comissão de 

bolsas, com base na classificação do processo de seleção. Ao assinar o termo de 

compromisso, o aluno (a) aceita as normas de concessão estabelecidas pela 

agência financiadora detalhadas na portaria Nº76, de 14 de abril de 2010. 

Percebam que é previsto que o aluno bolsista deve se dedicar em tempo integral 

ao curso. 

http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-

content/uploads/2018/01/portaria_076_2010_regulamentods.pdf  

 

 

2. Créditos necessários  

 

Quantos créditos os alunos de Mestrado e Doutorado devem cumprir? 

Os alunos deverão cumprir créditos pela realização de disciplinas, com a 

concordância do orientador e com o objetivo de completar, pelo menos, 25 créditos 

para o nível de mestrado e 41 créditos para o nível de doutorado. Cada crédito 

corresponde a 15 horas de atividade.  

 

A publicação de artigos científicos pode contar como crédito? 

Artigos científicos publicados durante o período de vínculo ao programa 

também poderão contar créditos. Esses créditos são atribuídos pelo colegiado 

podendo serem aceitas publicações em revistas científicas classificadas no 

mínimo como QUALIS B segundo a classificação da Capes. O limite de créditos 

que podem ser obtidos por meio dessa modalidade é de 3 (três) créditos para o 

mestrado e 8 (oito) créditos para o doutorado. 

Publicações como primeiro autor em revista científica de QUALIS A, darão 

direito a 3 (três) créditos, e como coautor a 2 (dois) créditos. Se o aluno for o 

primeiro autor em revista científica QUALIS B, 2 (dois) créditos e como coautor 1 

(um) crédito. Capítulos de livro como primeiro autor dão direito a 2 (dois) 

créditos.  

Casos não contemplados serão avaliados pelo Colegiado do Programa. 

IMPORTANTE: A publicação usada para esse fim não poderá ser usada para 

http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2018/01/portaria_076_2010_regulamentods.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2018/01/portaria_076_2010_regulamentods.pdf


obtenção de título e para qualificação de doutorado do mesmo discente no 

Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação. Vejam que isso não 

inviabiliza que dois discentes usem um mesmo artigo em coautoria. 

 

3. Disciplinas obrigatórias e optativas  

 

As disciplinas obrigatórias deverão ser cursadas por todos os alunos, tanto de 

mestrado quanto de doutorado, quando estes últimos não as tiverem cursado no 

mestrado. Já as disciplinas optativas poderão ser escolhidas livremente pelos 

alunos, com a concordância do orientador. Não é obrigatório fazer as disciplinas 

no primeiro ano do curso, mas é de responsabilidade do aluno cumprir as 

disciplinas antes da defesa. Por exemplo, se o aluno de mestrado que tem prazo 

de dois anos para defender deixar uma disciplina obrigatória para o segundo ano 

e reprovar, isso pode resultar no seu desligamento.  

 

Quais são as disciplinas consideradas obrigatórias? 

São consideradas obrigatórias as disciplinas de BIOESTATÍSTICA 

AVANÇADA I (60 horas, 4 créditos), ECOLOGIA AVANÇADA I (105 horas, 7 

créditos), ECOLOGIA DE CAMPO I (105 horas, 7 créditos), SEMINÁRIOS EM 

ECOLOGIA E COSNERVAÇÃO I (15 horas, 1 crédito) e SEMINÁRIOS EM 

ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO II (15 horas, 1 crédito, obrigatória somente para 

Doutorado).  

 

É possível solicitar o cancelamento de alguma disciplina? 

O aluno poderá solicitar o cancelamento de sua matrícula em uma 

disciplina por ano, dentro da primeira metade de sua programação, com 

anuência do orientador e homologação do colegiado. Após esse prazo, se o aluno 

não comparecer será considerado reprovado. Casos excepcionais serão avaliados 

pelo colegiado. 

 

Como funciona a disciplina de seminários? 

A disciplina de seminários é constituída de palestras ministradas por 

docentes e pesquisadores da própria universidade e de outras instituições para a 

apresentação de seus trabalhos ou pontos de vista na área de ecologia e 

conservação. Mais informações sobre as palestras de cada ano podem ser obtidas 

diretamente no site da disciplina no link:   

https://sites.google.com/site/seminarioseco/ 

https://sites.google.com/site/seminarioseco/


 

Se um aluno de Doutorado já cursou a disciplina de seminários I no 

mestrado, é necessário cursar novamente?  

As disciplinas Seminários em Ecologia e Conservação I e Seminários em 

Ecologia e Conservação II são obrigatórias, sendo que durante o curso os 

mestrandos devem cursar no mínimo a disciplina de Seminários I (15 horas, 1 

crédito) e os doutorandos deverão cursar as disciplinas de Seminários em 

Ecologia e Conservação I (15 horas, 1 crédito) e Seminários em Ecologia e 

Conservação II (15 horas, 1 crédito). Dessa forma, alunos de Doutorado 

necessitam de no mínimo dois semestres para completar a disciplina Seminários. 

Não é permitido o aproveitamento de créditos para os alunos de 

Doutorado. A disciplina de Seminários I deverá ser cursada novamente para os 

alunos de Doutorado egressos do Programa. Porém, se o aluno desejar, é possível 

utilizar uma declaração de presença em disciplina equivalente de Seminários em 

outro Programa de Pós-graduação da Universidade Federal do Paraná para 

completar a carga horária dessa disciplina no PPGECO, desde que feita no 

mesmo ano de matrícula na disciplina do PPGECO. Para mais informações ver o 

tópico Equivalência e Convalidação de disciplinas. Independente das obrigações, 

a presença em palestras sempre é desejável para alunos em pós-graduação. 

 

Como são atribuídas as notas das disciplinas?  

O aproveitamento nas disciplinas será avaliado em níveis representados 

pelas letras A, B, C e D, que correspondem a excelente, muito bom, bom e 

insuficiente, respectivamente, utilizando-se a seguinte equivalência em notas: A 

= 9,0 a 10 (excelente) B = 8,0 a 8,9 (muito bom) C = 7,0 a 7,9 (bom) D = zero a 6,9 

(insuficiente). Será aprovado o aluno que obtiver conceito A, B ou C e frequência 

mínima de 75%. Obtendo assim o número de créditos da disciplina. 

O aluno será desligado do Programa caso obtenha mais que um conceito “D” 

em disciplinas. O aluno poderá cursar novamente (no máximo uma vez) a 

disciplina na qual obteve conceito “D” a fim de alcançar melhor conceito.  

 

 

4. Prática em docência 

 

A Prática em Docência é obrigatória para todos os bolsistas da CAPES 

segundo normas da CAPES. No PPGECO, é obrigatória para todos, independente 

de receber ou não bolsa CAPES. A carga horária exigida é de 30h para o 

mestrado e de 60h para o doutorado. Os alunos de doutorado podem decidir 



cumprir essa carga horária em uma disciplina única de 60h (ECCO7020 – 

Prática em Docência em Ecologia I) ou em duas disciplinas de 30h cada uma 

(ECCO7021 – Prática em Docência em Ecologia II e ECCO7022 – Prática em 

Docência em Ecologia III). Não é permitido o aproveitamento de créditos para os 

alunos de doutorado egressos do PPGECO. 

 

 

 

 

5. Equivalência e Convalidação de Disciplinas 

 

Quais os critérios para a equivalência e convalidação de disciplinas?  

Os pedidos de equivalência e convalidação de disciplinas serão avaliados pelo 

colegiado do Programa e, poderão ser aceitos créditos obtidos em outros 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu integrantes do sistema nacional de 

Pós-Graduação, desta ou de outras instituições. Desde que sejam compatíveis 

com a área de concentração do Programa. 

Para as disciplinas obrigatórias as mesmas serão consideradas como 

equivalentes, a critério do Colegiado, quando houver similaridade de tópicos e 

compatibilidade de carga horária. 

Já as disciplinas sem equivalência com alguma disciplina obrigatória, mas de 

conteúdo compatível com a área de concentração do Programa, poderão ser 

aproveitadas (convalidação) sendo computados como disciplinas de conteúdo 

variável tendo a carga horária aproveitada. Desde que não ultrapassem o limite 

de até 5 créditos por disciplina para o mestrado e 10 créditos por disciplina para 

o doutorado. 

O limite de créditos admitidos por equivalência e convalidação é de 10 

créditos para o mestrado e 20 para o doutorado. Sendo que as disciplinas 

equivalentes e convalidadas devem ter sido cursadas no máximo até 05 (cinco) 

anos antes da solicitação de equivalência/convalidação ao PPGECO.  

 

Alunos de doutorado egressos do programa podem pedir o 

aproveitamento dos créditos obtidos no mestrado? 

Sim, os créditos obtidos no mestrado podem ser aproveitados integralmente 

para o doutorado. Excetuando-se os créditos das disciplinas de Seminários e de 

Prática em docência.  



 

 

6. Simpósio anual do programa 

 

Para que serve o Simpósio? 

O simpósio do Programa é realizado todos os anos com o objetivo de promover 

a integração entre alunos e professores, e como forma de se avaliar os projetos 

dos novos alunos e o andamento das pesquisas desenvolvidas pelos demais 

alunos. Além disso, sempre há palestras com a participação de pesquisadores 

externos ao PPGECO, aumentando ainda mais o intercâmbio de conhecimentos e 

a discussão científica.  

 

Quais alunos devem participar do Simpósio? 

A participação no simpósio é obrigatória para todos os alunos do programa, 

exceto em casos devidamente justificados e analisados pelo colegiado. 

Usualmente, alunos de mestrado do primeiro ano e alunos de doutorado do 

primeiro e quarto devem elaborar uma apresentação oral enquanto que os alunos 

de mestrado do segundo ano e de doutorado do segundo e terceiro ano devem 

elaborar um pôster. Porém, as orientações de como apresentar em cada nível 

serão informadas pela organização do Simpósio, assim como as normas para 

elaboração das apresentações e dos pôsteres, e os prazos. 

 

Posso me candidatar como voluntário para ajudar na organização do 

simpósio? 

Qualquer aluno matriculado no programa pode participar da organização 

do simpósio. Não só é permitido como também recomendado, uma vez que a 

participação na organização de eventos científicos constitui uma boa 

oportunidade de aprendizado, desenvolvimento ou aperfeiçoamento de novas 

habilidades e de interação com outras pessoas. Também pode ser informado no 

Lattes em „Organização de eventos‟. A comissão de organização geralmente é 

dividida em subcomissões com atividades e tarefas específicas, dessa forma, os 

alunos podem escolher participar de uma ou mais subcomissões de acordo com 

seu interesse. Para mais informações sobre atuar como voluntário na 

organização entre em contato com a coordenação ou preferencialmente com os 

representantes discentes do programa. 

 

 



7. O PRINT  
 

O que é o PRINT? 

PRINT é a sigla para Programa Institucional de Internacionalização da 

CAPES. O PRINT é um programa novo que visa fomentar o desenvolvimento de 

planos estratégicos de internacionalização como meio de melhorar a qualidade 

dos cursos de pós-graduação brasileiros e de conferir maior visibilidade 

internacional à pesquisa científica realizada no Brasil. Por meio do PRINT por 

exemplo, podem ser financiadas bolsas de Doutorado Sanduíche entre outras 

modalidades de apoio.  

Dentro do PRINT existem diferentes áreas temáticas dentro das quais podem 

participar vários programas da UFPR em parceria.  O PPGECO faz parte da 

linha temática de “Biodiversidade e Meio Ambiente” Cada projeto conta com a 

participação de vários professores ligados ao programa. Os projetos dos quais o 

PPGECO faz parte são:  

 

-  RIBIMA - Rede de internacionalização em biodiversidade e meio ambiente: ameaças e 

conservação da biodiversidade (Marcia Marques) 

 

-  Rede de Internacionalização em Evolução da Biodiversidade (Rosana Rocha) 

 

-  Rede de Monitoramento e Modelagem Ambiental – REsMA (Ciro Ribeiro) 

  

Dessa forma, alunos do PPGECO podem participar de qualquer edital que 

contemple apoio a discentes, como concessão de bolsa sanduíche. Veja com 

atenção os editais e submeta propostas para um dos projetos acima mencionados, 

considerando a similaridade da proposta com a natureza do projeto. 

 

 

8. Verba PROEX 

 

O que é e para que serve a verba PROEX? 

O PPGECO recebe da CAPES anualmente verbas do programa de excelência 

acadêmica (PROEX) para apoio de suas atividades. Esses recursos podem ser 

utilizados para custeio das atividades do programa ou solicitado pelos alunos 

para auxílio de suas atividades relacionadas com a tese ou a dissertação. A forma 

de distribuição desses recursos é geralmente decidida em reuniões abertas do 



colegiado e as regras para utilização são devidamente informadas a todos os 

docentes e discentes.  

 

9. Exame de qualificação (somente doutorado) 

 

De quais maneiras o aluno pode realizar o exame de qualificação? 

O aluno de doutorado poderá optar por um dos modelos, descritos a seguir, 

como exame de qualificação.  

Modelo 1 – Artigo aceito para publicação em revista de Qualis >B1, sendo que o 

aluno deverá ser o primeiro autor, em coautoria com o orientador. O artigo usado 

para esse fim não poderá ser usado para obtenção de título ou créditos do mesmo 

discente no programa. Basta apresentar uma carta ao colegiado solicitando de 

qualificação por esse modelo incluindo o artigo em anexo. 

Modelo 2 – Apresentação oral por sorteio de ponto. O doutorando deverá solicitar 

a prova de qualificação ao colegiado do programa, que decidirá o dia e horário 

para o sorteio do ponto. O sorteio será feito na secretaria do programa com 

presença de um representante do corpo docente ou da secretária. Após o sorteio, o 

aluno terá 2 semanas para preparar a apresentação oral, com duração em torno 

de uma (1) hora, e deverá se referir aos assuntos sorteados e correlatos, 

contemplando uma avaliação extensa e completa do conhecimento do aluno afim 

de habilitá-lo para a candidatura à Doutor em Ecologia. A apresentação pública 

será seguida de arguição pela banca de qualificação. É orientado ao aluno 

encontrar professores do PPGECO que aceitem participar da sua banca na data 

sugerida. Somente após a confirmação dos membros da banca, o aluno deve fazer 

o pedido de qualificação para o colegiado do curso. 

 

Quais pontos podem ser sorteados? 

 

Somente os 5 pontos abaixo podem ser sorteados. 

1 – Poluição e Ecotoxicologia 

2 – Funcionamento e serviços do ecossistema 

3 – Padrões de diversidade e estrutura de comunidades 

4 – Dinâmicas espaço-temporais nas populações e nas interações ecológicas 

5 – História evolutiva e processos ecológicos 

 



As sugestões de conteúdos a serem abordados em cada um desses pontos são 

detalhadas no seguinte documento: http://www.prppg.ufpr.br/ppgecologia/wp-

content/uploads/2016/08/qualificacao_pontos_criterio-novo-2017.pdf 

 

Qual o prazo para qualificação e o que acontece em caso de reprovação 

na modalidade por sorteio de ponto? 

 

A qualificação deverá ocorrer, preferencialmente, até o final do 3º ano do 

Doutorado, independente do modelo escolhido. No caso de reprovação na 

modalidade por sorteio de ponto (modelo 2), a qualificação poderá ser realizada 

no máximo duas vezes, sendo o doutorando desligado do programa se não for 

aprovado na segunda tentativa.  

 

10. Formas de defesa, prazos e obrigações 

 

Quais requisitos os alunos devem ter de cumprir para poder solicitar a 

defesa da dissertação ou tese? 

 

A dissertação de mestrado só poderá entrar em julgamento após o candidato 

ter satisfeito as seguintes condições: 

a) completar 25 créditos em disciplinas de Pós-Graduação, com frequência e 

aproveitamento 

b) cumprir todas as disciplinas obrigatórias, com frequência e 

aproveitamento 

 

A tese de doutorado só poderá entrar em julgamento após o candidato ter 

satisfeito as seguintes condições: 

a) completar 41 créditos em disciplinas de Pós-Graduação, com frequência e 

aproveitamento 

b) cumprir todas as disciplinas obrigatórias, com frequência e 

aproveitamento 

c) ter sido aprovado no exame de qualificação 

 

O aluno pode optar por quais formas de defesa no PPGECO? 

http://www.prppg.ufpr.br/ppgecologia/wp-content/uploads/2016/08/qualificacao_pontos_criterio-novo-2017.pdf
http://www.prppg.ufpr.br/ppgecologia/wp-content/uploads/2016/08/qualificacao_pontos_criterio-novo-2017.pdf


Os alunos do programa podem optar por defender a Tese ou Dissertação por 

meio de defesa pública (tradicional) ou por meio de parecer (ficha de avaliação). A 

composição da banca de defesa é a mesma, independente da modalidade 

escolhida.  

Na modalidade de defesa por parecer, os pareceres são lidos em espaço 

público (normalmente na secretaria do programa) no dia e na hora agendada 

para a defesa. Se os pareceres forem favoráveis, o aluno é considerado aprovado. 

Em caso de empate o membro externo ao programa tem preferência. É 

facultativo ao aluno a apresentação pública da dissertação ou tese.  

 

Como são compostas e quem define a banca de defesa? 

 Para a defesa da dissertação de mestrado será convocada uma banca 

examinadora composta por dois especialistas no assunto, além de um suplente, 

sendo que pelo menos um dos especialistas deverá ser externo ao programa, e 

recomenda-se que pelo menos um seja externo à cidade de Curitiba. O co-

orientador é o suplente natural do orientador.  

 Para a defesa da tese de doutorado será convocada uma banca 

examinadora composta por quatro especialistas no assunto, além de um 

suplente. Sendo que pelo menos dois dos especialistas da banca deverão ser 

externos ao Programa, e recomenda-se que pelo menos um deles seja externo à 

cidade de Curitiba. O co-orientador é o suplente natural do orientador 

 

 A decisão sobre quem será convidado para fazer parte da banca de defesa é 

uma decisão conjunta do orientador e do aluno. Os membros sugeridos devem ser 

obrigatoriamente doutores e ter experiência com o assunto. 

  

 

Quais aspectos os avaliadores levam em consideração e quando o aluno 

é considerado aprovado? 

 

Os examinadores avaliarão a dissertação ou a tese considerando o conteúdo, a 

forma, a redação, a apresentação e a defesa do trabalho, decidindo pela 

aprovação, ou reprovação, do trabalho de conclusão. Cada membro da comissão 

julgadora decidirá pela aprovação ou reprovação do candidato. O candidato será 

considerado aprovado somente com decisão unânime da Banca Examinadora.  

 

Quais os prazos e quais documentos devem ser enviados à coordenação 

para a defesa? 

 



Independente da modalidade de defesa, o aluno deverá encaminhar para 

secretaria por e-mail uma versão da dissertação ou tese em formato pdf, a data 

programada da defesa e no caso da defesa por parecer, o e-mail de todos os 

membros da banca avaliadora (inclusive suplentes), em até 30 dias antes da 

defesa. Enviar os documentos para os dois e-mails (atenção: não enviar os 

documentos diretamente para os membros da banca): ppgecodefenses@gmail.com 

e eco.ufpr@gmail.com  

 

 

11. Obtenção do título 

 

Quais os requisitos exigidos para solicitação de homologação do título 

de Mestre ou Doutor? 

Para obtenção do grau de Mestre ou Doutor em Ecologia e Conservação serão 

exigidos todos os seguintes requisitos:  

 

a) realizar o curso dentro dos prazos estabelecidos pelas normas da Universidade 

b) apresentar a Dissertação ou Tese dentro do prazo fixado 

c) ter a Dissertação ou Tese aprovada pela Banca Examinadora 

d) apresentar a versão definitiva da Dissertação ou Tese em formato PDF, com 

anuência do orientador e com as correções sugeridas pelos membros da Banca 

Examinadora em até 60 dias após a defesa.  

e) apresentar o trabalho final em evento de extensão organizado pelo PPGECO 

f) entregar na secretaria do PPGECO um artigo de divulgação científica em PDF 

nas normas da revista do PPGECO, disponível no site do curso, em até 60 dias 

após a defesa 

g) apresentar a certidão negativa de débito para com a biblioteca do Setor de 

Ciências Biológicas 

h) para o Mestrado, apresentar comprovante de publicação ou aceite de um livro 

(com ISSN ou ISBN), capítulo de livro (cuja obra tenha com ISSN ou ISBN) ou 

artigo em revista científica pelo menos QUALIS B da área Biodiversidade da 

CAPES em até 3 anos após sua defesa pública. A publicação usada para esse fim 

não poderá ser usada para outro pedido que envolva publicação do mesmo 

discente no Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação.  

i) para o Doutorado, apresentar comprovante de publicação ou aceite de dois 

artigos, em revistas científicas em até 3 anos após sua defesa pública. Nesse 

caso, um dos artigos deve ser publicado em revistas pelo menos QUALIS B1 e o 

outro em revistas pelo menos QUALIS B da área Biodiversidade da CAPES. Um 

dos artigos substituído por livro (com ISSN ou ISBN) ou capítulo de livro (cuja 

obra tenha com ISSN ou ISBN); ou por um artigo submetido em revistas 

QUALIS B caso o discente apresente aceite ou publicação de um artigo QUALIS 

A da área Biodiversidade da CAPES. O postulante tem que ser primeiro autor de 

uma das publicações. As publicações usadas para esse fim não poderão ser 

usadas para obtenção de créditos ou qualificação do mesmo discente no Programa 

de Pós-graduação em Ecologia e Conservação. 

mailto:ppgecodefenses@gmail.com
mailto:eco.ufpr@gmail.com


 

 

12. Pedido de prorrogação de prazo para 

conclusão do curso 

 

O prazo máximo de duração do curso é de 24 (vinte e quatro) meses para o 

Mestrado e de 48 (quarenta e oito) para o Doutorado. Em casos justificados, é 

possível pedir a prorrogação do prazo para conclusão do curso. Compete ao 

colegiado julgar as solicitações e decidir se aprova ou não o pedido.  

 

13. Trancamento do curso 

 

O trancamento de matrícula no programa poderá ser obtido, se houver motivo 

justo e devidamente comprovado, com anuência do orientador e aprovação do 

colegiado. O aluno só terá direito a requerer trancamento após ter concluído 40% 

(quarenta por cento) dos créditos em disciplinas necessários para integralização 

do curso.  

O aluno só poderá requerer no máximo dois trancamentos de matrícula no 

programa, desde que o prazo total não ultrapasse a 180 dias a partir do 

deferimento.  

O trancamento de matrícula suspenderá a contagem de tempo para efeito do 

prazo máximo para conclusão do curso.  

 

14. Informe de ausência ou viagem 

 

Sempre que algum aluno precisar deixar o país, seja para viajar, participar 

de congressos, visitas familiares ou qualquer outro motivo, deverá informar o 

programa por meio de uma carta encaminhada ao colegiado. Não cabe ao 

programa aprovar de pedidos de ausência ou viagem, mas é necessário informar 

por meio de uma carta assinada também pelo orientador enviada à secretaria 

e/ou coordenação. 

 

15. Infraestrutura e Sala de alunos do programa 



 

O PPGECO disponibiliza uma sala de estudos para que os alunos possam 

desenvolver suas atividades. A chave de acesso pode ser obtida na secretaria, 

com o compromisso de devolvê-la ao final do período em que estiver vinculado 

ao programa. Espera-se que ao utilizar a sala, os alunos tenham educação 

com outros alunos que por ventura também estejam compartilhando o espaço. 

É dever de todos zelar pela sala e pelos equipamentos do programa.  

 

 

16. O que é o SIGA UFPR? 

 

SIGA é a abreviação para Sistema de Gestão Acadêmico. É por meio do 

SIGA que o aluno poderá solicitar a matrícula nas disciplinas ofertadas, 

acompanhar o histórico de notas, créditos a serem cumpridos e solicitar a 

declaração de matrícula por exemplo. Cada aluno do programa tem um login e 

uma senha para acessar o sistema.  

 

17. Representação discente  

A representação discente exerce um papel importante no funcionamento do 

programa. Ela é responsável por comunicar à coordenação as demandas dos 

alunos. Os representantes (um titular e um suplente) são eleitos pelos próprios 

discentes para o mandato de um (1) ano e participam, com direito a voto, das 

reuniões e decisões do colegiado. É papel dos representantes informar aos 

alunos as decisões e acontecimentos do programa. 

 Sempre que necessário os representantes organizam reuniões com os 

alunos para discutir determinados assuntos e repassar informações 

importantes. A participação dos alunos nessas reuniões não é obrigatória, mas 

é recomendada pois elas são a melhor maneira dos alunos exporem seus 

pontos de vista e ficarem informados sobre assuntos como a verba PROEX, 

PRINT, Simpósio, etc.  

Os atuais representantes discentes do PPGECO são o doutorando Rafael 

Shinji Akiyama Kitamura (titular) do Laboratório de Toxicologia Ambiental e 

a mestranda Fabielle Pereira dos Santos (suplente) do Laboratório de 

Biodiversidade, Conservação e Ecologia de Animais Silvestres. Os 

representantes podem ser contatados pelos seguintes e-mails: 

rafaelkitamura@hotmail.com e fabipereira03@gmail.com 


