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MATRÍCULAS - 1.º SEMESTRE DE 2023 
 

• Período de solicitação de matrícula: 
 

11 a 14 de março de 2023 
 

• A matrícula deverá ser solicitada pelo sistema SIGA; (Acessar o SIGA) 
 

 

• Verifique a grade horária das disciplinas que serão ofertadas no 1º semestre de 2023 

na página do curso; 

 

• Observe e atenda os pré-requisitos previstos para as disciplinas; 
 

 

• Caso precise solicitar quebra de pré-requisito ou correquisito informamos que o 

prazo final para solicitação será dia 24 de março de 2023. A solicitação, que deverá 

estar no formato pdf, já pode ser encaminhada para o e-mail da Coordenação do 

Curso, (floresta@ufpr.br). Deve ser encaminhado também o histórico escolar no 

formato pdf. O(a) discente poderá solicitar, no máximo, duas dispensas. Não serão 

aceitas solicitações fora do prazo; 

 

• O período para solicitação de equivalências de disciplinas, no SIGA, para estudantes 

ingressantes em 2023/1.º semestre, será do dia 20 de março a 06 de abril de 2023. 

Não serão aceitas solicitações fora do prazo; 

 

• No período de 18 a 20 de março de 2023 o(a) estudante poderá solicitar o ajuste on-

line de matrícula no SIGA; 

 

• Os ajustes de matrícula na Coordenação do Curso poderão ser solicitados no 

período de 22 de março a 03 de abril de 2023. Os ajustes serão realizados seguindo 

a ordem de classificação do SIGA. 

 

• Caso o(a) estudante precise, excepcionalmente, cursar abaixo da carga horária 

https://www.prppg.ufpr.br/siga/login
mailto:floresta@ufpr.br


mínima exigida pelo currículo pleno do curso (abaixo de 15 horas semanais) deverá 

procurar a Coordenação do Curso no período supracitado, ou seja, de 22 de março 

a 03 de abril de 2023, para realizar a solicitação, porque fora desse período não será 

permitido solicitar cancelamento de disciplinas para cursar abaixo de 15 horas 

semanais; 

 

• A disciplina AF058-Fitossanidade Florestal mudou de código e nome. Passou a ser 

denominada AF416-Patologia Florestal; 

 

• A disciplina AE059-Economia de Produtos Florestais não Madeiráveis mudou de 

código e nome. Passou a ser denominada AE090-Economia de Produtos Florestais 

não Madeireiros;      

 

•  Início das aulas do 1º semestre de 2023: dia 20 de março de 2023. 
 

 
Secretaria da Coordenação do Curso 


