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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - ProPG 
Rod. Washington Luís km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, São Carlos/SP, CEP 13565-905 

Telefone: (16) 33518110 - h�p://www.ufscar.br

O�cio-Circular nº 14/2020/ProPG

São Carlos, 20 de outubro de 2020.

Para: 
Coordenadores(as) dos Programas de Pós-Graduação da UFSCar 
 

Assunto: Orientações adicionais a respeito da Implementação do Processo de Qualificação no ProPGWeb

  

Prezados(as) Senhores(as),

 

Conforme divulgado por meio do O�cio-Circular nº 13/2020/ProPG (SEI nº 0258467), no dia 19/10/2020 foram disponibilizadas novas
funcionalidades no ProPGWeb, rela�vas aos Exames de Qualificação. Como já informado, até 28/02/2021 (pelo menos), ficará
disponível no ProPGWeb (coexis�ndo com as novas funcionalidades) a forma tradicional de inserção das informações de Exame de
Qualificação no sistema, na qual a única interação com o sistema ocorre com o lançamento do resultado do Exame de Qualificação pelo
perfil de secretaria ou coordenação. A Figura 1 mostra as duas opções no menu no ProPGWeb, sendo a opção "Consolidar
Qualificações (an�go)" o link de acesso para realizar a inserção do resultado do Exame de Qualificação da forma tradicional, e a opção
"Qualificações (novo)" o link para as interações do perfil secretaria e coordenação no âmbito das novas funcionalidades
disponibilizadas (etapas "Autorização" e "Validação" da Figura 2) . 

 

Figura 1 - Menus no ProPGWeb: Perfis Secretaria e Coordenação

FONTE: www.propgweb.ufscar.br

 

 

Figura 2 - Macroprocesso da interação de cada perfil no ProPGWeb, dentro das novas funcionalidades de Exame de Qualificação
disponibilizadas
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FONTE: Elaborado pela ProPG/UFSCar.
 
 

Durante essa fase de transição das funcionalidades, cada PPG deve decidir (tendo em vista suas normas internas rela�vas a Exames de
Qualificação) quando e como passará a exigir a u�lização das novas ferramentas disponibilizadas, sendo fundamental (reiteramos) que
cada PPG crie instruções adicionais a seus alunos(as), orientadores(as), membros de Bancas Examinadoras, secretarias e coordenações,
visando adequar a u�lização das ferramentas disponibilizadas à observância das normas do PPG. Alertamos que para cada Exame de
Qualificação deve ser u�lizada apenas uma das duas possibilidades de interação com o sistema: ou o modo tradicional, ou as novas
funcionalidades (do começo ao fim do fluxo apresentado na Figura 2).

Conforme evidenciado pela Figura 1, com a disponibilização da novas funcionalidades rela�vas aos Exames de Qualificação, a Secretaria
de Informá�ca (SIn) da UFSCar realizou uma reorganização dos menus no ProPGWeb, tendo em vista tornar a navegação mais intui�va,
porém salientamos que nenhuma funcionalidade anteriormente disponível foi excluída do sistema. Contamos com a compreensão de
todos durante a fase de habituação ao novo visual, mas acreditamos que o novo formato proposto pela SIn contribuirá para facilitar a
navegação no ProPGWeb.

 

Atenciosamente,

 

 

Prof. Dr. José Carlos Paliari 
Pró-Reitor de Pós-Graduação Adjunto 

Universidade Federal de São Carlos

 

Profa. Dra. Audrey Borghi e Silva 
Pró-Reitora de Pós-Graduação 

Universidade Federal de São Carlos

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Carlos Paliari, Pró-Reitor(a) Adjunto(a), em 21/10/2020, às 08:48, 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 Audrey Borghi e Silva, Pró-Reitor(a), em 21/10/2020, às 10:38, 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.ufscar.br/auten�cacao, informando o código verificador
0263137 e o código CRC 20362F14.
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