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RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO 

 

Obs.: Ler material do link abaixo: GUIAS DE ORIENTAÇÃO DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE: 

http://www.cppd.ufpr.br/portal/processos/ 

 

✓ Acesso via INTRANET: 

https://intranet.ufpr.br/intranet/public/principal.action 

Login e senha (o mesmo utilizado para abrir o e-mail UFPR) 

 

✓ Clicar em Progressão Docente (lado esquerdo da tela) 

 

✓ No item Ajuda, você irá encontrar informações importantes: 

Obs.: ler cada item, pois há informações importantes que o auxiliarão no decorrer 

do Processo. 

 
 

http://www.cppd.ufpr.br/portal/processos/
https://intranet.ufpr.br/intranet/public/principal.action
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Primeiramente é NECESSÁRIO para progressão por titulação: 

 

Anexar o:  

1) Diploma; 

2) A Declaração de credenciamento do título (com a alteração realizada pela 

Resolução 71/18-CEPE na Resolução 10/14-CEPE, a PRPPG não mais é 

responsável pela revalidação dos Diplomas nacionais obtidos fora do âmbito 

da UFPR, sendo, a partir de agora, de competência do postulante do 

processo de progressão a instrução do mesmo com as informações de 

credenciamento e nota do programa em que o título foi obtido perante os 

registros do Sistema Nacional de Pós-graduação da CAPES (SNPG – 

Plataforma Sucupira); 

 

Obs: no Item Recados Importantes você encontra o manual de como acessar 

essa Declaração: 

 

 
3) Certidão negativa da biblioteca (mando em anexo o tutorial de como 

acessar essa Certidão) 

- 30 dias de validade: a data de emissão da certidão deve ter no máximo 30 
dias em relação a data de abertura do processo*. 

*A data de início e fim (validade) da certidão deve ser preenchida no sistema 
com a data de emissão do documento. 

 

 

✓ Para ANEXAR a documentação deve-se clicar em Novo e, na sequência, 

preencher as informações solicitadas: 
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✓ Clicar em Anexo e selecionar o arquivo (Anexa 01 documento por vez): 

 
 

✓ No item Campo: 

- Selecionar: CAMPO Complementar 

Preencher os demais dados conforme as informações solicitadas 
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✓ Clicar em Incluir novo  

NÃO clicar em Salvar no final antes de incluir os 03 documentos citados 

anteriormente. . 

 

As informações relativas a continuidade do Processo estão no Manual do 

Usuário que você acessa no item Ajuda:  

 

 


