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PR159i - TRAMITAÇÃO DIGITAL PARA QUALIFICAÇÃO – COVID-19 

(Última atualização: SMR, 15/04/2020) 
 

PASSO-A-PASSO: 

1)  Cadastrar processo digital no SGP-e: 

•   Assunto: 1 – Qualificação 

•   Classe: é preenchida automaticamente = Qualificação 

•   Interessado: nome completo do aluno 

• Detalhamento: “Solicitação de realização de exame de qualificação do curso 

(colocar nome completo do curso), a ser realizada virtualmente em xx/xx/xxxx, 

durante o período de isolamento social em virtude da Pandemia da Covid-19 - 

Orientador: (colocar nome completo do orientador)”; 

2)  O  orientador  deverá  preencher  e  inserir  como  peça  no  processo  digital  

em PDF o formulário “PG121i  – Solicitação  para  Qualificação – adaptado 

PPGECMT”  (disponível  na  página  do PPGECMT:    

https://www.udesc.br/cct/ppgecmt/formularios , e assiná-lo digitalmente.  Esse  

passo  deverá  ser  feito  dessa  forma  excepcionalmente durante   o   período   

da   quarentena;   quando   as   atividades   presenciais retornarem, o aluno 

também precisará assinar o formulário (ambos assinam o documento  físico,  

que  deve  ser  digitalizado  e  adicionado  como  peça  ao processo digital); 

3) O orientador deverá adicionar a primeira página do(s) currículo(s) Lattes do(s) 

membros(s) externo(s) como peça no processo digital; 

4)  O   orientador   deverá   encaminhar   o   processo   digital   para   o   SGP-e do 
     Programa que providenciará os demais trâmites e enviará a Ata de Defesa de 
     Projeto para o e-mail do orientador e devolverá o SGP-e para anexar os 
     documentos da defesa.  
5) Com no mímino 15 dias de antecedência da data da Defesa, o(a) mestrando(a) 

deverá solicitor um número de Ofício à secretaria do Programa e encaminhar 

por e-mail para os membros da Banca e secretaria do Programa, o Ofício de 

solicitação de defesa juntamente com cópia do trabalho; 

6)  Após a realização do exame virtual de qualificação, o orientador deverá 

preencher o endereço da sala virtual na ata (modelo  específico  da  Covid-19),  

adicioná-la como peça ao processo digital, e solicitar  a  assinatura  digital  de  

todos  os  membros  da banca (caso  sejam  todos  da UDESC). Se houver 

avaliador externo, no lugar da respectiva assinatura preencher “VIA   

VIDEOCONFERÊNCIA” (e   demais   membros   a   assinam digitalmente); 

8)  O   orientador   deverá   devolver o   processo   digital   para   o   SGP-e do 

Programa que providenciará a homologação da Ata em reunião do Colegiado 

e encaminhará o Processo digital à SECEPG – Secretaria de Ensino de Pós-

Graduação.   
  

 
OBS.:  sempre que  fizer  movimentação  do  processo,  existe uma  opção  no SGP-e para 

assinalar em que o despacho de encaminhamento se torna peça do processo; pedimos para 

sempre habilitá-la, pois assim consegue-se ver toda a tramitação ao materializar o processo 

(datas de envio, recebimento, etc.). 
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