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PR161i - TRAMITAÇÃO DIGITAL PARA DEFESA DE DISSERTAÇÃO/TESE 
DURANTE A QUARENTENA - COVID-19 

(Última atualização: SMR, 16/12/2020) 

PASSO-A-PASSO: 
 

1) Cadastrar processo digital no SGP-e: 
 Assunto: 173 – Banca de Mestrado Doutorado 
 Classe: é preenchida automaticamente = Banca de Mestrado Doutorado 
 Interessado: nome completo do aluno 
 Detalhamento: “Solicitação de defesa de dissertação/tese 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 “PG145e – Solicitação de Defesa de Dissertação/Tese” (disponível também 
na página da SECEPG: https://www.udesc.br/cct/secretariapos/formularios), e assiná-
lo digitalmente; 
 

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) Se for solicitado pagamento de diária ou pró-labore ao membro externo, o orientador 
deve também preencher e adicionar como peça no documento digital o PG138e - 
Cadastro de Participante Externo e o PG143e – Justificativa para Participação de 
Membro Externo em Comissão Julgadora de Defesa de Dissertação/Tese. No período 
da quarentena, ignorar esse passo, já que só há possibilidade de realização virtual da 
defesa;  
 

5) O orientador deverá encaminhar o processo digital para o SGP-e do Programa, 
conforme o prazo estabelecido pelas normas internas; 
 

6) O Programa fará as conferências internas e encaminhará o processo para análise do 
Colegiado, que precisa aprovar o tema do trabalho de conclusão e homologar a 
composição da comissão julgadora, conforme estabelecido pela Resolução nº 
013/2014 – CONSEPE. Após aprovação, o Programa deverá adicionar peça com a 
data, número da reunião e tipo de aprovação (unanimidade/maioria), e solicitar 
assinatura digital do Presidente do Colegiado; 
 

7) Caso seja necessário fazer uma aprovação ad referendum, o Programa deverá anexar 
peça indicativa assinada digitalmente pelo Presidente do Colegiado; 
 

8) Após passo 6/7, a Secretaria do Programa deverá providenciar os trâmites internos 
(conforme usual em cada Programa), e encaminhar o processo digital para demais 
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trâmites da Secretaria Acadêmica com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência 
da defesa; 
 

9) A Secretaria Acadêmica fará as devidas conferências/procedimentos internos, emitirá 
os documentos necessários que serão encaminhados para o Presidente da comissão 
julgadora via e-mail institucional. Após, enviará também o processo digital via SGP-e, 
para que o Presidente anexe os documentos preenchidos; 
 

10)  Conforme orientação da DPPG, a sessão virtual de defesa deverá ser gravada (exceto 
a discussão da avaliação entre os membros da banca). A guarda do arquivo, bem 
como eventual publicação, ficará a critério do respectivo Programa. 
 

11)  O orientador deverá preencher o endereço da sala virtual e o tipo de aprovação dado 
ao aluno na ATA, salvá-la em formato .pdf e adicioná-la como peça ao processo digital 
(se anexar em .doc, o documento desconfigura). Solicitar a assinatura digital de todos 
os membros internos da banca (professores da UDESC). Durante a quarentena, não 
será necessário colher a assinatura do aluno e do(s) membro(s) externo(s); 
 

12)  Também deverá ser inserido como peça ao processo digital o parecer escrito assinado 
de cada um dos membros examinadores (do presidente da banca não precisa). Nesse 
caso, o documento assinado pode ser digitalizado (se membro externo) ou conter 
assinatura digital (se membro da UDESC); 
 

13)  Materializar a peça da ATA assinada (anexada conforme passo 11), imprimir em .pdf 
e encaminhar a via ao aluno;   
 

14)  Caso seja necessário enviar atestados de participação para os membros da comissão 
julgadora (que estão prontos, enviados pela SECEPG junto à ata), anexá-los ao 
processo da defesa, solicitar a assinatura via SGP-e ao Coordenador do Programa, 
materializar a peça, imprimir em .pdf e enviar; 
 

15)  Cumpridos todos os procedimentos anteriores, devolver o processo para o setor 
SECEPG – Secretaria de Ensino de Pós-Graduação (deixar o campo do usuário em 
branco). A SECEPG enviará ao aluno (c/c orientador) as orientações para entrega do 
trabalho (que terá o mesmo prazo da defesa presencial – 60 dias), e tomará demais 
providências necessárias. 
 

16)  Assim que o aluno tiver concluído as correções do trabalho, o orientador deverá enviar 
e-mail para pos.cct@udesc.br autorizando a SECEPG a receber a versão final do 
trabalho.  
 

OBS. 1: a folha de aprovação assinada pela comissão julgadora foi extinta pela atualização do Manual 
para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UDESC. Agora, o próprio aluno confeccionará esse 
documento com base no modelo do manual (sem assinaturas).  
 
OBS. 2: sempre que fizer movimentação/encaminhamento do processo, assinalar a opção “gerar peça 
de tramitação na pasta digital”. É importante sempre habilitá-la, pois assim consegue-se ver toda a 
tramitação ao materializar o processo (datas de envio, recebimento, etc.). 


