
DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

FLUXO PPGH  - DEFESA E PEN 

1. Aluno abre processo de defesa pelo Portal do Aluno, com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência; 

2. O Presidente da banca solicita cadastro no PEN aos avaliadores no momento de abertura 

do processo pelo aluno;  

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/416/2020/10/Manual-usuario-Externo.pdf 

3. O presidente solicita que o avaliador da banca preencha o cadastro de professor 

externo, caso ainda não tenha cadastro no programa; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr5RnwHRN24U0ILrsaXQviARyhjQ6KXYc

OHBvswxKxCWcEhA/viewform 

4. Secretaria salva os arquivos de portaria (PDF), atestado e ata em RTF; 

5. Secretaria envia atestados em RTF para coordenação por e-mail; 

6. Secretaria envia ata em RTF e portaria para presidente da banca por e-mail; 

7. Coordenação assina atestados; 

8. Presidente da banca preenche a ata e envia para secretaria por e-mail; 

9. Secretaria abre processo de Homologação da ata de defesa pelo PEN com ata em PDF; 

10. Comissão avaliadora assina eletronicamente a ata pelo PEN; 

11. Presidente da banca tramita para coordenação (somente o presidente pode tramitar); 

12. Coordenação tramita PEN para PRPGP e envia os atestados assinados ao presidente da 

banca por e-mail; 

13. Em caso de exame de qualificação Doutorado: o presidente da banca - Registra a nota 

no portal do professor; 

14. O aluno envia pelo correio ou marca a entrega na secretaria do PPGH da versão final do 

trabalho, dentro do prazo estabelecido pela banca: 

- cópias físicas; 

- dois CD-ROM com cópia da dissertação ou tese e um artigo acadêmico; 

- declaração do orientador; 

-autorização para disponibilização on line.  

**Um dos CD-ROM deve conter uma cópia da dissertação ou tese em arquivo PDF; o 

outro CD-ROM deve conter duas cópias da dissertação ou tese, sendo uma em arquivo 

PDF e uma em arquivo Word, e uma cópia do artigo em arquivo PDF. 

 

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/416/2020/10/Manual-usuario-Externo.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr5RnwHRN24U0ILrsaXQviARyhjQ6KXYcOHBvswxKxCWcEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr5RnwHRN24U0ILrsaXQviARyhjQ6KXYcOHBvswxKxCWcEhA/viewform


Observações importantes: 

- O novo trâmite permite a assinatura digital da ata para participantes por webconferência, 

evitando documentos com baixa qualidade e de valor administrativo questionável; 

- Os avaliadores externos realizam dois cadastros: um formulário Google do PPGH e o 

cadastro no PEN;  

-  É de responsabilidade do presidente da banca devolver a ata preenchida para a secretária 

por e-mail e depois quando for assinada via PEN, encaminhar para a coordenação 

 

EM PERÍODO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS 

PROCEDIMENTOS PARA BANCAS DE DEFESA (DOUTORADO E MESTRADO) 

 

1- ALUNO: 

1.1 – Faz requerimento de banca através do Portal do Aluno, com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

1.2 – Solicita que o avaliador da banca preencha o cadastro de professor externo, caso ainda 

não tenha cadastro no programa. Para preenchimento de cadastro de professor externo 

acesse https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr5RnwHRN24U0ILrsaXQviARyhjQ6KX

YcOHBvswxKxCWcEhA/viewform 

1.3 -  Entrega o Formulário para Exame de Qualificação Mestrado/Doutorado ou Banca de 

Defesa Mestrado/Doutorado, devidamente preenchido, em versão física na secretaria ou 

em formato digitalizado por e-mail para o PPGH (caso em que será considerado recebido 

apenas quando houver a resposta do e-mail indicando que houve esse recebimento), com 

no mínimo 30 dias de antecedência. Neste formulário você informa: 

 

a) Solicitação de recursos técnicos na sala onde se realizará a defesa ou exame: data 

show, videoconferência, etc. 

b) Necessidade de recursos financeiro para o(s) membro(s) externo(s). Indicar para cada 

membro que se precisará de recurso: o tipo de recurso (passagens aéreas ou 

rodoviárias, quantidade, datas, origem e destino; hospedagem, data, quantos dias; 

alimentação, quantidade, dias). 

c) Em caso de solicitação de passagens aéreas, sugere-se uma antecedência maior aos 30 

dias, por questão de viabilidade financeira para o pedido. 

d) Componentes da banca que não participarão presencialmente. Indicar para cada um 

deles a forma de participação (videoconferência, parecer), e-mail.  

 

 

2- PRESIDENTE DA BANCA (ORIENTADOR DO TRABALHO): 

2.1 – Atende o chamado da secretaria e busca a requisição de hospedagem e alimentação do 

convidado. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr5RnwHRN24U0ILrsaXQviARyhjQ6KXYcOHBvswxKxCWcEhA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr5RnwHRN24U0ILrsaXQviARyhjQ6KXYcOHBvswxKxCWcEhA/viewform


2.2 –Vai até o hotel e entrega as requisições antes da data de chegada do convidado. 

2.3- Preside a banca. 

2.4 – Preenche a ata, assina a mesma, colhe a assinatura dos membros presentes, anexa parecer, 

se for o caso. Lembrando que é preciso que conste expressamente qual membro participou por 

videoconferência e no caso das qualificações a nota atribuída ao candidato. 

2.5 – Colhe bilhete rodoviário de vinda do convidado e o entrega na secretaria para prestação 

de contas. Avisa o convidado que ele deve enviar à secretaria do PPGH o canhoto do bilhete de 

retorno, para fins de prestação de contas. 

2.6 – Entrega as atas de defesa para a secretaria. 

 

Em caso de exame de qualificação Doutorado 

Presidente da banca  - Registra a nota no portal do professor. 

 

3- ALUNO 

3.1 – Entrega na secretaria do PPGH versão final do trabalho, dentro do prazo estabelecido pela 

banca: 

- cópias físicas; 

- dois CD-ROM com cópia da dissertação ou tese e um artigo acadêmico; 

- declaração do orientador; 

-autorização para disponibilização on line.  

 

**Um dos CD-ROM deve conter uma cópia da dissertação ou tese em arquivo PDF; o outro CD-

ROM deve conter duas cópias da dissertação ou tese, sendo uma em arquivo PDF e uma em 

arquivo Word, e uma cópia do artigo em arquivo PDF. 

 

 

 


