
Você é docente do curso de Medicina 

campus Toledo? Precisa iniciar sua 

progressão? Vamos lá! 

 

1º) Antes de tudo atualizar seu Lattes; 

2º) Solicitar a certidão negativa da biblioteca; 

3º) Seu processo pode ser iniciado 90 dias  de antecedência; 

Já ouviu falar em aceleração da Progressão? 

É assim, os docentes aprovados no estágio probatório que atenderem os requisitos de 

titulação farão jus ao processo de aceleração da progressão para o nível inicial de:                                            

assistente “B” se forem Mestres, ou de adjunto “C” se forem doutores; 

 

As primeiras progressões ocorrem com 2 anos de Instituição  (chamada de progressão 

regular);  

Ao fim do estágio probatório o docente pode solicitar a aceleração da Progressão. Passado 

esse tempo, ou 24 meses depois, as progressões são sempre regulares;



Tutorial para solicitação da Progressão (Campus Toledo) 

Passo 1 

Entre na página da UFPR e clique em intranet (seta vermelha) 

 

 

 



 

 

Passo 2 

Clique em entrar e adicione o primeiro nome do seu email da UFPR sem adicionar o 

“@ufpr.br”, digite sua senha UFPR (o mesmo cadastrado para ter acesso ao portal). 

 

 

  



 

Passo 3 

Desça com a barra de rolagem do seu mouse e clique em “progressão docente” 

 

 

 

 

 

 



 

 

Passo 4   (Clique em Documentos) 

 

 

 

 



 

Passo  5 

Clique em Importar Atividades de Ensino (Aqui você vai marcar todas as disciplinas que você 

ministrou ou ministra aula durante o seu interstício) 

 

Regra importante: disciplinas até 2019 são importadas do SIE, e a partir de 2020 são importadas do SIGA. - na tela será possível ver 

todas as disciplinas que o sistema da progressão localizou.  



 

 

 

Marque que você se 

responsabiliza e faça 

a importação no 

botão verde 

(O docente deve marcar as 

disciplinas que ministra no 

“Box” a esquerda) 

 



Passo 6 (clique no botão importar Lattes) 

 

 

 

 

 

 

Marque novamente que se 

responsabiliza e faça a importação 

O Lattes deve estar 

ATUALIZADO para se fazer a 

importação ! 

Importante 



 

Passo 7 (clique no botão importar SIGEU) 

 

 

 

 

Marque que se responsabiliza e faça a 

importação dos projetos para a plataforma. 

Marque no Box os projetos que 

está como Coordenador, 

Ministrante ou colaborador 



Passo 8 (clique no botão importar Projetos do SIGA) 

 

 

 

 

 

Clique novamente que se responsabiliza e faça a 

importação 

Selecione os projetos para 

importar na caixa a esquerda 



IMPORTANTE: 

 

 

 



Passo 09 (clique no botão Classificar Pendentes) 

 

 

 



Passo 10 (Após ter feito tudo isso clique em “PROCESSO”, e depois em “novo”) 

 (Aqui escolha o tipo de progressão que deseja fazer) 

Progressão Horizontal X vertical  

 

Processo de progressão (horizontal - do nível atual para outro nível dentro da mesma classe) ou promoção (vertical - do último nível da classe atual para o nível inicial da 

classe subsequente) atendidos os requisitos especificados na resolução 10/14-CEPE (MS) ou 14/14-CEPE (EBTT) e suas atualizações. 

 

Aceleração da promoção 

Aceleração Magistério Superior: Promoção da classe A para o nível inicial da Classe B pela apresentação do título de mestre; ou para o nível inicial da classe C, pela 

apresentação do título de doutor. (10/14-CEPE) 

Aceleração EBTT: Promoção da classe DI para o incial da classe DII, pela apresentação do título de especialista; ou das classes DI e DII para o nível inicial da classe DIII 

pela apresentação do título de mestre ou doutor. 

  

 

 

 

Escolha o seu nível aqui! 

Consulte a tabela abaixo 

para ver em qual nível 

está. 

Escolha se é vertical 

ou horizontal 



Passo 11 

Anexe o comprovante de certidão negativa da Biblioteca 

 

 

 

 



O sistema irá formar um pré-processo com as informações: as linhas em verde são os 

critérios cumpridos, as em vermelho são os pendentes, conforme a Resolução da 

Progressão. *Após a submissão do processo, o relator irá analisar as informações 

declaradas. 

 

 

 

 

  

 

Total de Pontos 

 

E..Finalmente!  



Passo 12.  No final da página, bem no final o docente terá a opção de salvar e  

submeter ou salvar sem submeter.. 

 

 

Observação importante: Todos os docentes, independentes de serem 20 ou 40 h 

ou DE, tem que obter 80 pontos no campo I para seguir como processo de 

progressão. (o campo I refere-se ao pontos obtidos pelo docente em atividades de 

ensino).  



Para os Docentes que possuem dedicação exclusiva, é necessário ter atividades 

de pesquisa ou extensão para sua progressão... 

Maiores informações: representante da CPPD no campus Toledo: Prof.Marcelo Alves de Souza e Prof.Edivan 

Rodrigo de Paula Ramos 

Email de contato: marcelosouza@ufpr.br e edivaramos@ufpr.br  

mailto:marcelosouza@ufpr.br
mailto:edivaramos@ufpr.br

