
Tutorial PROPPG/DIRPPGs 
para a IN 06/2020

05/06/2020

https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_v
isualizar&id_documento=1608012&id_orgao_publicacao=0

https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1608012&id_orgao_publicacao=0


Objetivo

Este Tutorial traz um apanhado da série de ferramentas e funcionalidades disponíveis
nos Sistemas Corporativos e Acadêmico da UTFPR, de modo a auxiliar na
operacionalização e homogeneização das necessidades das Coordenações dos PPGs,
face às Atividades Remotas, estabelecidas pela IN 06/2020 PROPPG.

Essas Orientações/Sugestões devem ser entendidas como um material de apoio, não
são, portanto, interferência no cotidiano estabelecido pelas Coordenações dos PPGs.

Bom proveito!
Equipe PROPPG/DIREPG
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SUGESTÃO GERAL: ABRIR APENAS UM ÚNICO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO SEI (CASO SEJA USADO) POR 
PPG. Os docentes responsáveis pelas disciplinas, secretarias e coordenações anexam seus documentos ao 
mesmo. 

UTILIZAR ESTE PERÍODO PARA NEGOCIAÇÃO COM TURMA, QUESTÕES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS
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O(a) Coordenador(a) de cada PPG pode colocar um Ofício no SEI, de modo que os docentes que não desejam aderir
ao RLE possam se manifestar, assinando o documento.

Resultado: este Ofício pode simplificar o formato de comunicação dos docentes com a Coordenação. Além disso,
estes docentes ficariam isentos de participar de enquetes/consultas futuras, que devem ser contabilizadas pela
Coordenação dos PPGs.

SUGESTÃO
- Processo: “GERAL: ANÁLISE E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS”;
- Abrir “Ofício”;
- Sugestão de conteúdo:

- Este Documento formaliza, por meio da assinatura dos docentes credenciados no PPG XXX, que os mesmos
não irão aderir, neste/nesta (1 ; 2 semestre, fase) ao Regime Letivo Especial (RLE), definido pela IN 06/2020
PROPPG. Dessa forma, o disposto no caput do Art 5 , Parágrafo 1 da referida IN ficará cumprida com a
finalização desse Processo.
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O(a) Docente pode enviar e-mail para todos os discentes da turma fazendo uso do
recurso disponível no Sistema Acadêmico. A Coordenação do PPG pode apoiar
essa iniciativa, já que possui acesso à mesma ferramenta.

Resultado: esta comunicação retorna para o e-mail de quem fez o envio. Pode
simplificar o formato de comunicação com os discentes e a sua documentação
junto à Coordenação de curso.

Neste e-mail, pode ser enviado um link de enquete. A UTFPR possui ferramenta
institucional para tanto:
https://questionario.utfpr.edu.br/limesurvey/index.php/admin/authentication/sa/
login (próximo slide)

5

https://questionario.utfpr.edu.br/limesurvey/index.php/admin/authentication/sa/login
https://questionario.utfpr.edu.br/limesurvey/index.php/admin/authentication/sa/login


http://questionario.utfpr.edu.br/manual.pdf

DOCENTES PODEM OBTER 
INFORMAÇÕES DE COMO USAR 

ESTE RECURSO EM
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Os docentes também podem visualizar os e-mails dos alunos matriculados na 
turma no quadro abaixo, presente no Sistema Acadêmico:

E
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Processo no Sistema Acadêmico para a Coordenação cancelar disciplinas:

PROCESSO 36
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Processo no Sistema Acadêmico para a Coordenação realizar matrícula direto em 
disciplinas:

PROCESSO 09
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Obrigado !

Equipe PROPPG

Contatos, dúvidas, sugestões:
proppg@utfpr.edu.br


