Tutorial de aprovação e autorização de Defesa de
Dissertação ou Tese

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI
Divisão de Desenvolvimento de Sistemas – DDS

Fluxograma do processo

Aprovação / Autorização
Duas ações são necessárias para permitir a realização da defesa. Aprovação do Docente Orientador
e autorização pelo Coordenador do Programa.
Após o discente concluir a inserção de dados da defesa de tese ou dissertação no SIGA, as ações do
Docente Orientador devem ser realizadas. Após o Docente Orientador aprovar a inserção das
informações realizadas pelo discente o Coordenador do Programa deverá autorizar a defesa.
Para realizar tais procedimentos, após acessar o SIGA, entre no menu “Pós-Graduação” (mesmo
procedimento para Orientador ou Corodenador)

Figura 1: Link do módulo SIGA Pós-Graduação
Em seguida, no menu “Defesas Cadastradas”, o caminho é o mesmo para Orientadores (as) ou
Coordenadores(as) de Programas de Pós-Graduação.

Figura 2: Lista de defesas presididas pelo docente.

Tanto a aprovação (feita pelo docente/orientador) quanto a autorização (feita pelo coordenador do
programa) são acionadas no mesmo botão verde na lista de ações da relação de defesas.

Figura 3: Lista de defesas do programa
ATENÇÃO: apenas as defesas com situação “Lançadas” podem ser devolvidas ou aprovadas pelo
orientador. Da mesma forma, somente defesas “Aprovadas” podem ser devolvidas ou autorizadas
pela coordenação do curso.
ATENÇÃO: o prazo de 20 dias para agendamento da defesa também deve ser cumprido pelo
orientador, ao aprovar o registro de defesa cadastrado pelo discente.
Ícone

Ação
Abre a opção de devolver o registro da defesa para correção do discente. É
necessário informar o motivo da devolução.
Abre a opção de aprovar / autorizar o registro de defesa. A ação deve ser confirmada.

+

Mostra os detalhes de uma defesa

-

Esconde os detalhes de uma defesa

Ícones em tons de cinza indicam que o registro está em uma situação que não permite edição.

