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Conferência de histórico Escolar - Pós-Graduação Lato sensu 

Emitir o Histórico escolar no SigPós > ir em Relatórios > Histórico 

Atnder pendências do Sistema 

Emiitir e conferir conforme segue: 

 

 

 

 

 

 

 

SigPós > cadastro > acadêmicos > 

buscar acadêmico >ações (lupa 

azul) > alterar 

SigPós > cadastro > acadêmicos > 

buscar acadêmico >ações (lupa 

azul) > aba ensino superior 

Dados cadastrados/alterados 

pela SEESP/DIEX/PROECE 

SigPós > cadastro > trabalhos > 

novo trabalho> preencher 

dados e salvar.  

 

Ao salvar, abrirão outras abas as quais devem ser preenchidas: 
- resumo do trabalho. 
- arquivos - inserir ata de defesa com aprovação do acadêmico e arquivo do TCC 
- banca de avaliação - preencher banca e selecionar o presidente. (no caso de 
participantes externos, se ao digitar o nome do participante o sistema não buscar a 
pessoa, ir no sigpós em > geral > pessoas > novo docente externo > preencher 
dados > salvar > voltar no trabalho na aba da banca > selecionar o participante 
externo cadastrado). Se necessário alterar dados de docentes já cadastrados, no 
SigPós ir em geral > pessoas > buscar pessoa > ações > editar > salvar 
- relação de alunos –preencher o acadêmico e colocar a situação "aprovado" e 
conceito quando concluir todas as exigências do Curso. 

 

Data preenchida pela SERED/RTR 

SigPós > cadastro > acadêmicos > buscar acadêmico > ações (lupa 

azul) > aba ocorrências >  botão concluinte >  atender pendências, 

se houver >  botão apto para diplomação > alterar de concluinte 

para apto para diplomação > salvar > botão  diplomar > alterar  

situação de APTO para EDI – Diplomado/certificado > salvar 

Estes dados 

aparecem no 

certificado. 

Conferir e alterar 

,se necessário, 

para sempre 

constar a carteira 

de identidade 

com data de 

validade vigente. 

Após a secretaria lançar os 

dados do trabalho e lançar 

“aprovado” no TCC, o aluno 

consegue emitir a Certidão de 

Conclusão de Curso com 

certificação digital pelo Portal 

da Pós-Graduação da UFMS: 

https://posgraduacao.ufms.br/

portal/candidatos/login 
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Conferir se o 

acadêmico está 

aprovado em 

todas as 

disciplinas. Se 

estiver 

matriculado, 

solicitar ao 

docente da 

disciplina para 

atualizar para 

aprovado, 

reprovado ou 

cancelado. 

 

Conferir se a carga horária 

cursada atingiu a exigida. 

 


