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Ministério da Educação
Universidade Federal do Pampa

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

OFÍCIO nº 82/2020 - PROPPI

Bagé, 07 de maio de 2020.

 

Aos (Às)
 
COORDENADORES(AS) ACADÊMICOS E DIRETORES(AS) DE CAMPUS
 
 

Assunto: Apoio técnico aos Programas de Pós-Graduação

 

    Prezados(as) coordenadores(as) acadêmicos e diretores(as) de campus,

 

Nos dias 31 de março e 1º de abril deste ano, aconteceu o Fórum Virtual de Coordenadores de PPGs da
UNIPAMPA. A reunião contou com a par�cipação de todos os coordenadores e coordenadoras de
Programas de Pós-Graduação da ins�tuição e servidores(as) da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação (PROPPI). Também foram convidados servidores que atuam no secretaria dos cursos de pós-
graduação dos diferentes campi.

Na ocasião, foram abordadas diversas pautas relacionadas às demandas dos PPGs. Dentre esses assuntos,
uma questão levantada desde os primeiros fóruns, e que foi mais uma vez foi trazida pelos(as)
coordenadores(as) foi a solicitação de melhorias no apoio técnico disponibilizado aos PPGs em alguns
campi. Tal situação é mo�vo de preocupação nesta pró-reitoria, pois consideramos o referido
apoio fundamental para o bom andamento, e consequentemente a boa avaliação dos cursos de pós-
graduação da Unipampa, além disso, ao aprovar uma proposta para novo curso de pós-graduação, o
campus se compromete em dar esse suporte, já que ele é previsto pela CAPES.

Em consideração aos apontamentos apresentados pelos(as) coordenadores(as), gostaríamos de
compar�lhar as funções nas quais consideramos importante o apoio efe�vo do secretariado às
coordenações de curso. Estas funções estão de acordo com a atualização da resolução que estabelece as
normas da Pós-Graduação Strcito Sensu, que está tramitando no Processo SEI nº 23100.012869/2019-
92, sendo nela descritas como função das secretarias de PPG:

 

I – apoiar as coordenações de curso em relação à documentação gerada para organização, planejamento
e funcionamento dos cursos de pós-graduação: entendemos que as secretarias devem manter os
documentos do curso arquivados de forma organizada, e fornecer ou dar vistas à documentação aos
interessados, quando necessário.

 

II – fornecer informações e dados necessários para apoiar os coordenadores no preenchimento da
Plataforma Sucupira: entendemos que é função do coordenador de PPG o preenchimento da Plataforma
Sucupira para a coleta anual de informações que servirá de base para a avaliação quadrienal do curso;
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para tal, o apoio do secretariado na coleta de informações junto a docentes, discentes e sistemas de
registro da Unipampa é fundamental.

 

III – apoiar a manutenção e a atualização dos sites dos programas/cursos: este apoio à coordenação é
importante, especialmente para divulgação de defesas públicas, resultados de chamadas internas, etc.

 

IV – apoiar as comissões de seleção no que se refere a recebimento e guarda de documentos de
candidatos nos processos sele�vos: em acordo com a comissão de seleção, quando for o caso, a
secretaria de pós-graduação deve estabelecer um horário para recebimento e entrega de documentos
referentes a processos sele�vos, bem como arquivá-los, quando for o caso.

 

V – atender e orientar os alunos quanto ao cumprimento do calendário acadêmico, de procedimentos
para matrícula, procedimentos para defesa, de outras a�vidades do programa e das normas de pós-
graduação: esta função é importante considerando que em muitos casos os alunos procuram a secretaria
para sanar estas dúvidas; quando as dúvidas não puderem ser respondidas pelo secretariado, este deve
intermediar o contato do aluno com a coordenação.

 

VI – encaminhar documentos do curso e dos alunos para registro nas secretarias acadêmicas.

 

VII – verificar os registros do curso, de matrículas e do histórico escolar dos alunos realizados na
Secretaria Acadêmica: esta verificação é importante especialmente para processos de aproveitamento de
disciplinas, defesa ou encaminhamento de diplomação.

 

VIII – manter organizados, atualizados e devidamente resguardados os documentos �sicos e eletrônicos
do programa de pós-graduação.

 

IX – fornecer informações e documentos dos programas, quando necessário.

 

X – transmi�r avisos aos discentes e docentes do programa: repassando informações por meio eletrônico.

 

XI – acompanhar o calendário da pós-graduação, orientando a Coordenação, os docentes e discentes
sobre os prazos previstos.

 

XII – receber as solicitações, produzir a documentação e providenciar os cer�ficados e demais
documentos da execução das bancas.

 

XIII – acompanhar o processo de defesa e homologação dos �tulos: estes processos envolvem verificar e
encaminhar, via SEI, a documentação para a PROPPI.

 

XIV – comunicar às coordenações de curso quaisquer problemas relevantes com relação aos processos da
pós-graduação.

 

XI – dar suporte às demais a�vidades administra�vas dos cursos/programas de pós-graduação: estas
a�vidades envolvem a confecção de atas das reuniões, etc., de acordo com as atribuições do secretariado
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e ciência da coordenação acadêmica do campus.

 

Enquanto pró-reitoria, não temos dúvida que a qualidade do apoio técnico reflete diretamente na
qualidade do curso que ofertamos. Certos do apoio de todos(as), e com a convicção de que todos
queremos qualificar e ampliar nossos PPGs, que são essenciais para a manutenção da
universidade, agradecemos desde já.

 

Atenciosamente,

 

               Pamela Billig Mello Carpes                                                                                         Fabio Gallas Leivas

Coordenadora da Divisão de Pós-Graduação                                                        Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação

Documento assinado eletronicamente por FABIO GALLAS LEIVAS, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação, em 11/05/2020, às 19:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAMELA BILLIG MELLO CARPES, Coordenador de Pós-
Graduação/PROPPI - Professor de Magistério Superior, em 12/05/2020, às 08:44, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0292919 e
o código CRC F4178B75.

Referência: Processo nº 23100.002203/2020-60 SEI nº 0292919
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