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Encerramento de Curso de Especialização - SigPós 

1. LANÇAMENTO DE NOTAS, CONCEITOS E PLANO DE ENSINO 

Solicitar que os docentes responsáveis por disciplinas certifiquem e atestem que 

lançaram as notas, faltas, conceitos, aprovações/reprovações dos alunos e 

preencheram o plano de ensino que inclui: conteúdo programático, objetivos, 

bibliografia, metodologia e avaliação de disciplina(s) ministrada(s) durante o Curso. 

 

2. CONFERÊNCIA DO PLANO DE ENSINO PELA COORDENAÇÂO 

Conferir se os planos de ensino estão todos preenchidos > No SigPós ir em > relatório > 

acadêmicos >  13. Plano de Ensino de Disciplinas Ofertadas > Selecionar o curso e 

selecionar todas as opções no campo “dados a serem apresentados” (selecionar uma 

opção, segurar o botão Ctrl e selecionar as demais) > Gerar > Conferir  > Anexar arquivo 

no processo do curso no SEI 

 

3. PREENCHER O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E RESULTADOS.  

No SigPós ir em > cadastros > turmas de ingresso > ações (lupa azul) > aba 

“Avaliação/resultado” > Definir 

CAMPO AVALIAÇÃO:  

Discorrer sucintamente sobre: Os mecanismos de avaliação, e acompanhamento do 

curso, uso de medidas corretivas e/ou preventivas implementadas durante a sua 

realização. Informar se a proposta prevista para o curso, foi a proposta realizada, 

justificar. Informar o rendimento acadêmico dos alunos e resultados alcançados, 

incluindo: 

a)  Lista de alunos que não concluíram as disciplinas e/ou TCC e não tem direito ao 

certificado ; 

b) Lista de alunos que concluíram o curso, foram aprovados em todas as disciplinas e 

TCC mas estão com alguma pendência documental (especificar quais docs) 

c) Lista dos alunos que concluíram o curso, foram aprovados em todas as disciplinas e 

TCC, entregaram os documentos e os processos de certificação foram enviados para 

registro. 

CAMPO RESULTADOS: Discorrer sobre os resultados alcançados, Impactos econômicos 

ou sociais, Grau de satisfação do público-alvo, dificuldades encontradas na execução e 

sugestões de melhoria. 

 

4. CONFERÊNCIA DO RELATÓRIO FINAL DO CURSO 

Emitir o relatório Final do Curso e conferir. No SigPós ir em relatórios > Curso > 2. 

Relatório Final de Curso > emitir.  

Verificar se todos os acadêmicos foram desligados por conclusão, 

reprovação/desistência/outros motivos. Nenhum acadêmico pode constar como 

matriculado.  

Por fim, imprimir, assinar e anexar no processo do curso no SEI. 


