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Curitiba, 20 de janeiro de 2022. 

 

Prezados coordenadores e prezadas coordenadoras de curso,  

 

Informamos que a PROGRAD vai atender a solicitação de algumas 
coordenações de curso para que o SIGA não exija a carga horária mínima na matrícula 
das disciplinas de 2021/2. Para tanto, o SIGA será adequado para essa configuração, 
entendendo as excepcionalidades do cenário pandêmico no qual ainda vivemos. 

 
O período de matrículas, por hora, se mantém até o dia 26 de janeiro de 2022 

e os alunos podem continuar a realizar suas matrículas atendendo a carga horária 
mínima dos cursos normalmente. Até o momento, cerca de 8 mil solicitações de 
matrícula já foram feitas com sucesso. A adequação do sistema sem a exigência da 
carga horária mínima passará a funcionar a partir de segunda-feira, dia 24 de janeiro, 
às 8h, pois a equipe técnica precisa desse tempo para adequar corretamente o SIGA 
para essa configuração. Solicitamos, então, por gentileza, que informem os alunos que 
a matrícula sem a exigência da carga horária mínima estará disponível a partir de 
segunda-feira. Salientamos que isso não afetará a prioridade nas vagas das disciplinas, 
que é definida posteriormente à solicitação das matrículas, de acordo com a legislação 
vigente na universidade. 

 
Informamos ainda que, devido ao período atípico de aumento de casos ativos 

de COVID-19, já foi amplamente divulgado que a UFPR optou por realizar a volta às 
aulas de forma remota nas duas primeiras semanas letivas. Como será um curto período 
de aulas remotas, com a perspectiva de volta presencial ainda em fevereiro, não é 
necessário modificar as Fichas 2 das disciplinas. Também não é preciso solicitar 
autorização para aulas remotas às comissões de biossegurança dos setores, visto que 
a Reitoria deve emitir ad referendum modificando a Resolução nº 22/21 – CEPE 

dispensando essa obrigatoriedade. Ressaltamos ainda que a CAAIC/PROGRAD 

(Comissão de Apoio e Acompanhamento da Integralização Curricular na Educação 
Superior, Tecnológica e Profissional) está à disposição para sanar quaisquer dúvidas 

sobre as aulas remotas nesse início do período letivo.  

 

 
Atenciosamente, 
 
 

Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional da UFPR 


