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A coordenação do
programa deverá
consolidar a defesa para
concluir o primeiro passo,
e o segundo deve ser
realizado pelo aluno.
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O aluno pode realizar o
segundo passo de duas
maneiras, acessando
qualquer um destes dois
menus

3



O primeiro menu
leva para esta tela
onde ele pode clicar
em “Submeter
versão corrigida”
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Enquanto o segundo
menu vai diretamente
para a mesma tela que
se segue após clicar no
botão da tela anterior

Aqui o aluno insere o
arquivo da versão
corrigida (ainda sem a
ficha catalográfica) e
escreve um resumo, e
também pode fazer uma
observação. Em seguida
clica-se em “Cadastrar”
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Após o aluno
submeter a versão
final corrigida, ela
deve ser aprovada
pelo seu orientador.

O aluno também pode
clicar neste botão para
verificar em que situação
se encontra sua
submissão
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Após clicar em “Conferir
histórico da revisão”, o sistema
apresenta esta tela. Aqui será
mostrado todo o histórico de
submissão do discente e
solicitações de correção por
parte do orientador.
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8

O aluno deverá acessar o
sistema da biblioteca para
solicitar a ficha
catalográfica, e inserí-la
junto ao seu trabalho final

O terceiro passo deverá
ser realizado pelo
orientador, para que o
aluno possa prosseguir
para o quarto passo



Após conseguir a ficha
catalográfica, o aluno
deverá repetir os passos
anteriores para submissão
do arquivo

Entretanto, desta vez ele
somente poderá enviar o
arquivo através deste
menu, pois na tela de
Procedimentos pós-Defesa
o botão de envio não está
disponível .

9



O aluno então envia o
arquivo com a ficha
catalográfica de maneira
análoga ao realizado no
passo 2
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Após a versão final com
ficha catalográfica ser
aprovada pelo
orientador, o discente
deverá assinar o termo
de autorização de
publicação clicando
aqui
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Os dados da produção são
mostrados e o aluno poderá
escolher a Agência de
Fomento entre as opções, e
decidir se disponibilização
será pública ou embargada
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Caso o decida por solicitar
embargo, o discente deverá
escolher uma data para a
disponibilização pública, e
escrever uma justificativa

Além disso, o discente deverá
abrir um processo conforme a
Resolução 299/2019 ou outra
que possa vir a substituí-la, e
incluir o número do processo
na justificativa

Então insere-se a
senha e clica-se em
“Assinar”
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http://www.prppg.ufrpe.br/file/770/download?token=RwSHbygf


O aluno poderá clicar
aqui para visualizar o
termo de Autorização de
Publicação

Caso o aluno tenha
solicitado por publicação
embargada, este passo só
estará concluído após
autorização por parte da
PRPG
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Após a versão final ser aceita
pela coordenação do programa,
o discente deverá inserir seus
documentos obrigatórios que
serão encaminhados para a
solicitação do diploma
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Nesta tela, o discente
deverá inserir seu CPF,
algum documento de
identificação, e o diploma
do ensino superior

IMPORTANTE: no documento de
identificação deverá constar a
NATURALIDADE do discente!
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Após inserir cada um
deles, o discente deverá
clicar em “Adicionar”

Após serem inseridos
todos os documentos,
clica-se em “Submeter”
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Após o discente inserir os
documentos, a coordenação
do programa deverá validá-
los.



Após os documentos serem
aceitos pela coordenação, o
discente deverá preencher
o questionário proposto
pela PRPG e pelo DRCA
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No momento o
questionário consta
apenas com estes 5 itens,
porém poderá ser alterado
caso a PRPG ou o DRCA
julguem necessário
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A tela com os dados do
discente é apresentada,
bem como os arquivos que
serão enviados ao DRCA
solicitando confecção do
diploma. Clica-se em
“Cadastrar”.
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Após o questionário ser
preenchido pelo discente, a
coordenação do programa deverá
solicitar a homologação do
diploma do discente através do
menu da coordenação



Após clicar em “Cadastrar”,
um processo será aberto
automaticamente no SIPAC
solicitando o diploma ao
DRCA. Um e-mail é enviado
ao discente com os dados
do processo.

Observação: O sistema
permite o prazo máximo de 3
meses desde a defesa até a
solicitação do diploma. Caso
esse prazo se exceda, somente
quem poderá autorizar a
solicitação do diploma é a
PRPG.
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