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Cidade Universitária Zeferino Vaz, 10 de agosto de 2020. 

 

 

Aos Docentes e Discentes do PPG da FEAGRI, 

 

 

Ref.: Apresentação do Sistema Intranet – Fluxo de solicitação de Qualificação e Defesa 
 

A fim de informatizar o processo de solicitação de Qualificações e Defesas, em conjunto com o 

setor de Informática da FEAGRI - Fernando Jacinto da Silva, elaboramos o Sistema Intranet de 

Fluxos de Solicitação de Qualificação e Defesas. 

 

O novo processo de solicitação de análise da composição das bancas, tanto qualificações quanto 

defesas, será totalmente on-line, sem nenhuma entrega física de documentos, além de possibilitar 

o acompanhamento no próprio sistema a cada passo que a solicitação percorre neste processo:  

 

 

Discente               Orientador                CPG                 Conselho Integrado              Comissão CPG 

 

 

O sistema é bem simples e intuitivo e visa otimizar o preenchimento e o trâmite entre as áreas 

envolvidas. 

 

Para acessar o sistema, os interessados (aluno e orientador) devem sempre acessar a intranet da 

FEAGRI com seu login e senha. (Aquele que é utilizado para acessar os micros, wi-fi, impressoras, 

Relatório de Atividades da FEAGRI) 
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Alunos e orientadores: 

1) Acessar: www.feagri.unicamp.br 

2) Acessar o menu inferior direito: intranet/sistemas 

  

 

3) Entrar com seu login e senha (aquele que é utilizado para acessar os micros, wi-fi, 

impressoras, Relatório de Atividades da FEAGRI). 

 

Aluno: 

1) Acessar na Área do aluno(a) da Pós-Graduação o que deseja realizar: Pedido de Exame de 

Qualificação ou Pedido de Defesa Dissertação/Tese. 
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2) Acesse a opção desejada, então abrirá a tela abaixo. Neste exemplo, acesso a opção do fluxo 

de Qualificação, sendo este igual ao de Defesa: 

 

3) Ao clicar em “Novo Pedido de (qualificação ou defesa)” será disponibilizado o formulário de 

solicitação da composição da banca e, em aba específica, deverá ser feito upload do seu 

Histórico Escolar e do seu projeto (para qualificação) e do seu boneco (para defesas). 

 

 

 

 

 

 

4) Ao final da última aba haverá o botão “ENVIAR” 
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Orientador: 

 

1) O orientador deverá acessar o sistema após ser notificado com um e-mail automático que o 

informará sobre a presente demanda. O acesso poderá ser realizado através do link do e-

mail ou entrando pela página da FEAGRI. 

 

2) O sistema apresentará a seguinte página. Clicar conforme indicação das setas (Fluxo de 

Defesa de Dissertação/Tese ou Fluxo de Exame de Qualificação): 

 

 

 

 

3) Ao entrar no sistema uma linha do tempo estará visível. Acione o botão correspondente a área 

do orientador 
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4) Ao entrar em sua área faça a avaliação quanto à proposta do seu orientado. Há 

possibilidade de deferir ou indeferir. Toda vez que a solicitação é deferida ela é 

encaminhada para a fase seguinte, se indeferida, volta para o início, devendo ser alterada 

para seguir para o próximo passo. 

 

 

O pedido de Qualificação ou Defesa será analisado pelo Conselho Integrado e pela Comissão da 

CPG. Após as duas aprovações, o aluno e o orientador receberão um e-mail com o resultado da 

análise e as devidas orientações de como o aluno deverá prosseguir com os registros no SIGA. 

Caso seja indeferido, será informado o que deverá ser providenciado. 

 

 

 

Todos os envolvidos neste processo poderão acompanhá-lo.  

Basta acessar o sistema intranet e aparecerá a linha do tempo com as datas e resultados 

das análises, como no exemplo: 
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Mais uma vez reforçamos a todos que as suas sugestões e críticas são sempre bem-vindas para 

aprimoramento do nosso trabalho e melhor atendimento das demandas. 

   

Sem mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Ariovaldo José da Silva 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação da FEAGRI 

http://www.feagri.unicamp.br/
mailto:cpg@feagri.unicamp.br

