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MENU DOCENTES 

 

 

Apresenta os docentes cadastrados no PPG no ano base, basicamente igual ao menu dos 
discentes 

Consultar 
Lista todos os docentes atuais do PPG. Igual ao menu discentes, clicando no nome do docente 
será apresentado seu cadastro completo com várias abas: 

 Informações 

Dados gerais de identificação 

 Dados Complementares 

Outros dados como formação, endereço, etc 

 Orientandos 

Traz todos os orientandos do docente, exceto os orientados já titulados ou desligados. Alunos que 
trocaram de orientador (foram encerrados em um e cadastrados para outro orientador) e que estão 
matriculados no Programa continuam aparecendo.  

 Docência 

traz mais informações sobre regime de dedicação, qualificações e experiências do docente 

 Programa 

Vínculo do docente com o PPG e demais. Docente é membro do colegiado ou não, as áreas de 
concentração e linhas de pesquisa a que se vincula, categoria e carga horaria no PPG, histórico 
de afastamentos e outros PPGs em que atua. 
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Use o botão Encerrar para finalizar a participação do docente no programa. Ao ser 
encerrado, o docente automaticamente não terá mais vínculo com o programa e não irá fazer 
parte do corpo docente para futuros anos base. 

Se a intenção for trocar a categoria do docente (ex: passar da categoria colaborador para 

permanente) é necessário usar o botão , onde será inserida a data de 
encerramento na categoria anterior e a de início na nova categoria. 

 Disciplinas 

Lista as disciplinas pelas quais o docente foi e é responsável. 

 Histórico 

Produção intelectual 

Projetos 

Discentes orientados 

 Relatórios 

Permite gerar diversas declarações do docente em relação ao programa, aos orientandos e às 
turmas. 

 Currículo Lattes 

Traz informações do currículo lattes do docente. Ao clicar em sincronizar o sistema fara a 
atualização das informações, refletindo o estado mais recente do currículo Lattes cadastrado. 
Para a correta atualização, o docente deve ter atualizado o currículo Lattes através de função 
específica em seu perfil de acesso no Siga. 

 Projeto Lattes 

Importa para o cadastro os projetos cadastrados no currículo Lattes do professor 

Cadastrar 
Permite cadastrar um novo docente ao PPG. Basta inserir os dados conforme solicitações do 
sistema (CPF, nome, endereço, dedicação, linhas de pesquisa etc.).  

Se o docente cadastrado já for servidor da UFPR, alguns dados já serão preenchidos 
automaticamente, conforme dados registrados nos bancos de dados da PROGEPE.  

As categorias docentes são definidas pela Capes (atualmente pela portaria n° 81/2016-Capes) 
e os critérios específicos para credenciamento pelo regimento e normas internas do PPG. 
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