
 

PASSOS PARA INSCRIÇÃO: 

 

ATENÇÃO: Nenhum aluno poderá dar início ao seu curso sem a realização de inscrição no SIGA.  

www.celin.ufpr.br 

•Preencher o formulário eletrônico (disponível em http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/celin/precadastro.jsp)  
no Sistema de Gestão Acadêmica da UFPR (Siga UFPR) anexando RG, CPF, CNH, passaporte ou documento oficial 
com foto no SIGA. O documento deve estar em formato pdf. O e-mail fornecido no Siga será utilizado para todos os 
procedimentos no sistema.

1. PREENCHER O PRÉ-CADASTRO NO 
SIGA

•Dirigir-se ao Celin XV (Rua XV de Novembro, 1441) e apresentar documento oficial com foto (RG, CPF, CNH ou 
passaporte). Após conferência dos dados, o pré-cadastro é validado pelo Celin.

2. APRESENTAR DOCUMENTO PARA 
VALIDAÇÃO DE PRÉ-CADASTRO

•Alunos que tem conhecimento do idioma a cursar podem realizar um teste de nivelamento. Alunos que iniciarão 
cursos de nível Básico 1 ou sem pré-requisito não necessitam realizar teste de nivelamento. Para mais informações 
sobre datas de disponibilidade de teste, acessar o site www.celin.ufpr.br

3. AGENDAR E REALIZAR O TESTE DE 
NIVELAMENTO

•Consultar o calendário de inscrições e efetuar a matrícula em data e horário de seu perfil. A inscrição é realizada 
informando CPF, data de nascimento e código verificador. Para receber o código verificador, clique na aba consultar 
no SIGA Celin: http://www.prppg.ufpr.br/siga/visitante/celin/consultarprecadastro.jsp).

4. REALIZAR A INSCRIÇÃO NO SIGA

•O pagamento do boleto é a confirmação da inscrição. O pagamento do boleto com vencimento no sábado, domingo 
ou feriado poderá ser feito no dia útil subsequente.

5. EFETUAR O PAGAMENTO NO DIA 
INDICADO NO BOLETO

•A inscrição é efetivada após o pagamento do boleto e compensação bancária informada pelo banco. A atualização 
da compensação de pagamento no SIGA é de até 10 dias úteis. Para acompanhar a atualização no Siga, clique em 
“status da inscrição” e digite e-mail informado no pré-cadastro e senha.

6. ACOMPANHAR O STATUS DA 
INSCRIÇÃO

• Verificar o ensalamento disponibilizado no Siga e data de início das aulas. 7. INÍCIO DAS AULAS


