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Problemas de contagem de créditos no histórico: 
A soma dos créditos exigidos pelo PPG e/ou cumpridos pelo aluno não aparece no histórico 

escolar gerado, como ilustrado abaixo. 

 

Para tais situações verifique as soluções abaixo indicadas 

1-Quantidade de créditos necessários não aparece no histórico do 

aluno 
1. Acesse o Siga com perfil de Secretaria, Coordenação ou Vice-coordenação 

2. No menu à esquerda, troque o ano base atual para o ano em que o aluno foi matriculado 

(Ex: 2015) 

 

https://www.prppg.ufpr.br/siga/
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3. Acesse o menu Curso. Note que há um campo para Mestrado e outro para Doutorado 

 

 
 

4. No respectivo nível, no campo Créditos pra titulação, insira a quantidade de créditos 

obrigatórios e/ou eletivos exigidos (e os pelo trabalho de conclusão, se houver). A 

quantidade total é calculada automaticamente. 
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5. Clique em Salvar alterações.  
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2-Quantidade de créditos cumpridos não aparece no histórico 
 

Disciplinas sem a Modalidade (Eletiva ou Obrigatória) indicada não aparecerão no histórico 

escolar do aluno. Para que haja a correta contagem de créditos eletivos/obrigatórios é 

necessário que todas disciplinas estejam corretamente marcadas como obrigatória/eletiva em 

relação à linha de pesquisa do aluno. 

Vincular Disciplinas Por Linha de Pesquisa1 
No menu esquerdo, acesse disciplinas>disciplinas>vincular disciplinas por linhas de pesquisa: 

 

Todas as disciplinas deverão ter sua modalidade indicada através desta função, pois só assim 

aparecerão no histórico do discente. 

 

• Algumas disciplinas são obrigatórias para todos discentes independentemente de qual 

linha de pesquisa este se vinculem, como disciplinas de metodologia de pesquisa, 

estágio de docência, por exemplo. O objetivo destas disciplinas é garantir o percurso 

formativo do aluno, oferecendo o conhecimento que se espera do pós-graduado, 

definido no perfil de egressos do PPG. Em casos como esse a disciplina deverá ser 

marcada como obrigatória para todas as linhas de pesquisa. 

                                                           
1 http://www.prppg.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2021/05/ajustecurricular-1.pdf 



Março/2022 

5 
 

• Já algumas linhas de pesquisa exigem que o discente a ela vinculado curse uma disciplina 

específica ofertada pelo PPG. Nesses casos as disciplinas serão obrigatórias para apenas 

algumas linhas de pesquisa. 

Uma disciplina pode ser marcada apenas como eletiva ou obrigatória. 

Exemplo: Temos que a disciplina A1 é obrigatória para o curso de mestrado na linha de pesquisa 

TESTE1. Para fazer essa vinculação é necessário marcar a caixa mestrado: 

 

Ao marcar, surgirá uma mensagem de confirmação. Marque se a disciplina será Eletiva ou 

Obrigatória. Neste exemplo será “obrigatória” 

 

A disciplina em relação às demais linhas será eletiva, logo basta fazer esta marcação, da mesma 

forma indicada acima. Assim, no exemplo, marcando a disciplina A1 obrigatória para o mestrado 

na linha TESTE1, o discente vinculado a esta linha que cursar a disciplina A1 terá o crédito 

contado como obrigatório em seu histórico, e discentes vinculados a outras linhas terão a 

contagem como eletivo.  

• (remover relacionamentos): remove as vinculações feitas nesta 

disciplina em relação a linha. É possível fazer a vinculação novamente, como descrito 

antes. 

 

 

 


