
Início

Preencher o 
formulário "CG", 
marcando itens 

pertinentes

Disciplina criada ou alterada 
no mesmo processo?

Deixar o campo 
"código" em 

branco

SIM

Certificar data da 
reunião colegiada, data 
do encaminhamento, 

assinatura e SIAPE do 
curso

NÃO

Redigir 
esclarecimento do 

processo

Anexar ciência 
do(s) 

departamento(s) 
envolvido(s) 

Criar processo no 
siga e imprimir a 

capa

Montar o processo 
físico, colocando os 

documentos 
pertinentes na capa 

protetora

Enviar o processo 
físico para secretaria 

do CONGRAD e 
efetuar tramitação no 

SIGA

AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO
FORMULÁRIO - CG - 

CURSO DE 
GRADUAÇÃO

AÇÕES DA SECRETARIA DO CONGRAD

Verificar o 
preenchimento do 
formulário, bem 

como a pertinência

Necessita de 
ajuste/correção?

Devolver o processo 
ao proponente e 

solicitar alterações 
necessárias e 

efetuar no SIGA

SIM

Eleger um 
coordenador de 

curso, como 
relator do processo

NÂO

Encaminhar o 
processo para o 
relator e efetuar 

tramitação no SIGA

AÇÃO DO RELATOR

1

1

 Emitir parecer, obser
vando o modelo dispo
nível, contendo históri

co, mérito e voto.

Encaminhar o 
processo físico para 

a secretaria do 
CONGRAD e efetuar 
tramitação no SIGA

AÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONGRAD

Analisar o parecer

Pedir vistas ao 
processo, se julgar 

necessário, conforme 
ART. 16 do regimento 

do CONGRAD

Manisfestar seu 
voto na reunião 
do CONGRAD

 Parecer está em 
conformidade do 

CONGRAD?

Devolver o processo 
ao relator para a 

complementação e 
efetuar tramitação no 

SIGA

NÃO

Encaminhar para 
deliberação do CONGRAD 

na próxima reunião ordinária 
e encaminhar para 

conselheiros antes da 
reunião

SIM

Encaminhar ao 
proponente e 

efetuar tramitação 
no SIGA

2

2 3

3 Processo 
aprovado?

Devolver o processo 
físico ao proponente 

com indicação do 
pleito e efetuar 

tramitação no SIGA

NÃO

Elaborar resolução de 
aprovação, encaminhar 

processo físico ao 
CDARA e efetuar 

tramitação no SIGA

4

4

AÇÕES DA CDARA

Analisar o 
processo e 

proceder aos 
registros no SIGA

Fim

Arquivar o 
processo

LEGENDA

AÇÕES DA CDARA

AÇÕES DOS CONSELHEIROS

AÇÕES DO RELATOR

AÇÕES DA SECRETARIA DO CONGRAD

AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO

SIM

COM 
RESSALVA

Obs: A visualização do fluxograma em 
cores requer uma habilitação; MENU (=) 

-> opções -> painel aplicativos -> 
Portable Document Format (PDF) -> 

abrir com Adobe Reader.


