Solicitação de Defesa de Disser tação

COLEGIADO

DISCENTE

Coor denador ia de Pesquisa e Pós-Gr aduação - Campus Poços de Caldas
Junho/ 2020
Solicitação de defesa no pr otocolo:
for mulár io solicitação de defesa, histór ico
escolar atualizado e demais documentos
solicitados pelo pr ogr ama

Envio da disser tação por e-mail à
secr etar ia do pr ogr ama

Analisar o pedido
consider ando as nor mas do
pr ogr ama, ver ificar no
histór ico se cumpr e os
r equisitos, indicar membr os
suplentes e titular es.

SECRETARIA

Solicitar o cadastr o do
membr o exter no por meio de
envio de cor r espondência
eletr ônica no pr ocesso de
solicitação. Detalhamento no
pr ocesso
23087.000585/ 2020-11

Anexar e-mail de infor mação de data e hor ár io no pr ocesso;

Encer r ar bloco de defesa

Abr ir or dem de ser viço par a webconfer ência

Enviar e-mail par a o pr otocolo par a desativação do usuár io exter no

Enviar o convite par a banca;

Ger ar cer tificado de par ticipação em banca no mesmo pr ocesso e r ealizar o
envio do mesmo por e-mail aos membr os

Cr iar no pr ocesso o documento Ata de defesa de Disser tação;
Anexar no pr ocesso
o e-mail do
cadastr ador
infor mando a
liber ação do
usuár io exter no

Solicitar ao
discente que
infor me data e
hor ár io da
r ealização da
defesa e se há
necessidade de
webconfer ência

BANCA

Infor mar data e hor ár io da r ealização da defesa e se há
necessidade de webconfer ência, por e-mail (com cópia par a
o(a) or ientador (a))

Encaminhar o pr ocesso par a homologação de ata de defesa pelo Colegiado

Cr iar no pr ocesso o documento Folha de Apr ovação;
Lançar ocor r ência conclusão de cur so no Sistema Acadêmico

Cr iar bloco de assinatur a com o nome ?Defesa do(a) discentes xxxxx? e
incluir o pr ocesso

Liber ar o pr ocesso par a assinatur a do usuár io exter no

Após a ar guição, pr eencher e assinar a ata de defesa e a folha de
apr ovação
Elabor ado por Mayar a da Mota Matos

