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SUBMISSÃO DE RELATÓRIO FINAL  

CURSOS LATO SENSU 

 

1. Coordenação: Elaboração do relatório final 

 
1.1. Revisar os dados pessoais e acadêmicos dos alunos, evitando erros e atrasos na emissão dos 

certificados; 

1.2. Preencher no SIGAA o formulário do relatório final do curso, no portal da coordenação lato 

sensu, na aba “Curso”, item “Submeter Relatório Final”, conforme imagem abaixo. Algumas 

informações já são previamente preenchidas a partir dos dados alimentados durante a gestão 

acadêmica, outras devem ser informadas. 
 

 

1.3. Anexar ao formulário do SIGAA informações sobre a gestão financeira do curso, conforme o 

Art. 40 da Resolução CONSEPE nº 1265/2015: 

Art. 40. O relatório final do curso conterá: 
 

I - os formulários do sistema oficial de registro e controle acadêmico, 

devidamente preenchidos; 

II - relato detalhado e circunstanciado das receitas auferidas e das despesas 

realizadas, de acordo com a legislação vigente, assinado por representante 

da fundação conveniada com a UFMA, responsável pela gestão financeira 

do curso ou da instância autorizada a fazê-lo; 

III - relação de materiais permanentes adquiridos com recursos do curso e 

devida comprovação do seu recebimento pela subunidade/unidade 

acadêmica proponente do curso. 
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2. Avaliação do relatório pela Subunidade responsável: 

 
Conforme o Art. 12 da Resolução CONSEPE nº 1265/2015, o relatório e seus anexos devem 

ser submetidos à apreciação do conselho da subunidade responsável pelo curso (departamento ou 

coordenação). 

 

 
1. Solicitação de certificados: 

 
Após aprovação do relatório no conselho da subunidade responsável, deve-se encaminhar 

memorando à DCLS/DPG/AGEUFMA solicitando a apreciação do relatório final e a emissão dos 

certificados, apresentando em anexo a ata de aprovação do mesmo e os seguintes documentos dos 

alunos concluintes do curso: 

 
 Cópia do RG (ou outro documento que contenha os seguintes dados pessoais: Nome completo, 

data de nascimento, município e Estado de nascimento, número e órgão expedidor do RG). 

Observar que a Carteira de Habilitação Nacional – CNH, embora seja considerada documento 

de identificação, não apresenta o município e Estado de nascimento, dado que consta no 

certificado. Observar também os casos de mudança de nome durante o curso, que devem ser 

comprovados por documentos atualizados (ex: certidão de casamento, averbação de divórcio, 

etc); 

 Ata de defesa assinada pela banca examinadora e coordenador (a) do curso; 

 Histórico de conclusão assinado pelo (a) coordenador (a) do curso (atentar para a existência 

de dois modelos de histórico no SIGAA. O modelo correto é o histórico de conclusão). 

 
A DCLS realizará a análise da documentação, elaborando parecer à coordenação sobre 

diligências observadas. Após o atendimento das diligências, a DCLS realizará a emissão dos 

certificados, em um prazo de até 6 (seis) meses, conforme Art. 6º da Portaria GAB/PPPGI nº 

12/2016. 

O Art. 7º da Portaria GAB/PPPGI nº 12/2016 estabelece prazo de até 1 (um) mês e os 

procedimentos para emissão prioritária de certificados. 
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