
1 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
DIAMANTINA – MINAS GERAIS 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia - 
PPGECMaT 

www.ppgecmat.br 

 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO E PRODUTO 

EDUCACIONAL DO PPGECMaT  

Em resumo, o processo consiste em: 

Para o professor orientador: 
 

a) Início do processo: 

• O orientador aprova no e-Campus a solicitação de defesa de dissertação realizada pelo 
discente no mínimo 20 dias antes da defesa;  

• Solicita por e-mail a homologação do Colegiado da proposta de data, composição da 
Comissão Examinadora e autorização da defesa no e-Campus.  

• O Coordenador do Programa deverá autorizar a defesa no e-Campus. 
 

b) Orientador cria processo SEI na unidade DOCPPGECMAT: 

• Inicia a elaboração do processo SEI na unidade DOCPPGECMAT. 

• Anexa cópia da Ata de Qualificação. 

• Disponibiliza processo para a Unidade PGGECMaT. 

• Convida membros externos. 
 

c) Após a Defesa, anexar no SEI: 

• Ata da defesa 

• Folha de aprovação 

• Trabalho de Conclusão (versão final enviado pelo discente) 

• Termo de Autorização para disponibilização e licenciamento (enviado pelo discente) 

• Questionário Sucupira Coleta/Capes (enviado pelo discente) 

• Comprovante de Quitação Eleitoral (enviado pelo discente) 

• Ficha de Avaliação do produto ou processo educacional de acordo com template do 
programa (assinado pela Comissão de Defesa) 

• Ficha de Descrição do produto ou processo educacional de acordo com template do 
programa (enviado pelo discente) 

• Declaração de Participação da Comissão de Defesa, disponível nos documentos 
“Favoritos” do SEI, para que seja assinado pelo coordenador do programa. 

• Ofício para Divisão de Iniciação Científica e Projetos de Pesquisa – DICPP” solicitando 
encerramento do projeto vinculado. 
 

d) Encaminhamento do processo à Diretoria de Emissão de Documentos – DED: 

• Após completado todos os passos acima, inclusive com retorno positivo da DICPP, o 
orientador encaminha o Processo somente para DED. Neste encaminhamento, o 
orientador explica a função da Ficha de Avaliação e da Ficha de Descrição do Produto 
Educacional. 
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Para o discente: 
 

a) Antes da Defesa 

• O discente que tiver alcançado as condições para a Defesa deverá realizar a inserção 
de dados da defesa da dissertação no e-Campus (Pós-Graduação > Defesas 
Cadastradas), no mínimo 20 dias antes da defesa, que deve ser aprovada pelo Docente 
Orientador e pelo Coordenador do Programa. 

• Ver tutorial no e-Campus: 
https://ecampus.ufvjm.edu.br/index.php?module=posgrad&action=html:files:tutoriais:Tuto
rial-Aprovacao-Defesa-Docentes.pdf 
 

b) Após a Defesa: 

• Solicitar ao orientador a cópia digital da ata de defesa para anexar no e-campus e a 
folha de aprovação para anexar na versão final da Dissertação. 

• encaminhar os seguintes documentos ao orientador por e-mail: 
➢ Versão final em PDF (seguindo todas as orientações das páginas iniciais). 
➢ Questionário Sucupira, devidamente preenchido pelo discente, que deverá estar em 

formato editável com extensão “.odt”. 
(http://portal.ufvjm.edu.br/prppg/servicos/formularios-diversos/questionario-
plataforma-sucupira.doc/view) 

➢ Termo de Autorização para disponibilização e licenciamento de Dissertações no 
Repositório Institucional da UFVJM preenchido e assinado 
(http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/termo_autorizacao_teses_dissertacoes.odt). 

➢ Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral) 

➢ Ficha de Descrição do produto ou processo educacional de acordo com template do 
programa. 

• Verificar as orientações no documento “ENTREGA DA VERSÃO FINAL DA 
DISSERTAÇÃO/TESE”, disponível em: 
http://portal.ufvjm.edu.br/prppg/servicos/Entrega%20de%20Versao%20Final/EntregadaV
ersoFinalStrictoSensu18012021.pdf 
 

 

 


