
O aluno calouro pode fazer solicitações de equivalência para que
disciplinas cursadas anteriormente ao ingresso na UFPR possam
ser utilizadas para a integralização do seu currículo.
O pedido precisa ser feito dentro do prazo estipulado no
calendário acadêmico - para o 1º semestre de 2021 será de 20 de
setembro a 01 de outubro de 2021.

DÚVIDAS: coord@fisica.ufpr.br

EQUIVALÊNCIA DE
DISCIPLINAS

Como eu faço para solicitar?
Para solicitar, é necessário acessar o sistema SIGA
(https://siga.ufpr.br/portal/)  e seguir o tutorial disponível na página da 
 UFPR Aberta: https://ufpraberta.ufpr.br/course/view.php?id=9

É necessário preencher o formulário disponível no site da graduação
(http://fisica.ufpr.br/grad/normas_graduacao.html) e enviar para o email
da secretaria da coordenação (coord@fisica.ufpr.br). 

Como funciona ?
O formulário enviado para a secretaria da coordenação passara por uma
breve análise e possíveis sugestões para auxiliá-los antes de efetuarem o
pedido no sistema. 
Você deve selecionar as disciplinas do currículo que acredita que
possuam conteúdo equivalente a alguma disciplina já cursada por você
em outro curso na UFPR ou em outra instituição.
A solicitação é feita disciplina por disciplina, anexando os documentos
específicos para cada uma delas.

Para disciplinas cursadas na UFPR você só precisa anexar o histórico
escolar. 

Para disciplinas cursadas em outras instituições, você deve anexar o
histórico escolar e a ementa completa (com bibliografia) da disciplina
que acredita ser equivalente. Podendo adicionar mais de uma ementa
para que os conteúdos possam ser somados.

Quais são os documentos necessários?

Como eu sei do resultado da minha solicitação?

Assim que recebemos a planilha com os dados da sua solicitação e os
documentos no SIGA, encaminhamos aos departamentos pra análise
e depois a solicitação é encaminhada para o Colegiado do curso, que
aprova ou não o pedido. 
Você será informado por email sobre o resultado da solicitação,
dentro do prazo estipulado no calendário acadêmico após análise no
Colegiado.


