
ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA 
 

SECRETÁRIO 
 

ATIVIDADES COMUNS 

• Atender ao público interno e externo do PPG-ACPS; 

• Controlar e acompanhar os trâmites dos processos abertos e/ou recebidos; 

• Recepcionar e informar aos interessados sobre a tramitação dos processos; 

• Cuidar da organização do arquivo dos documentos da Secretaria: recebidos 

e expedidos; 

• Receber, responder, redirecionar correspondência eletrônica; 

• Atendimento das chamadas telefônicas: orientação, informação e 

encaminhamentos; 

• Apoiar o Colegiado em assuntos diversos; 

• Elaborar e organizar as Atas das reuniões do Colegiado; 

• Informar ao Colegiado o término de vigência de mandados com 

antecedência de 45 (quarenta e cinco) dias, encaminhando à Direção da 

Escola, a partir de ciência da Coordenação, a solicitação de abertura de 

Edital; 

• Acompanhar o processo eleitoral, organizando as Atas e apoiando as 

atividades da Comissão Eleitoral, além de manter os registros do processo 

organizados na Secretaria; 

 

ATIVIDADES DE PROTOCOLO 

• Receber, protocolar e distribuir a correspondência interna e externa; 

• Registrar e efetuar malote da correspondência expedida; 

• Cuidar do protocolo de correspondência impressa: entrada e saída; 

• Registrar e controlar o fluxo de correspondência; 

• Abrir e protocolar e encaminhar  processos (acadêmicos e financeiros); 

• Coletar e encaminhar a documentação relacionada ao cancelamento, 

suspensão ou inclusão de bolsas ao Setor Responsável da UFMG, bem como 

a frequência mensal de bolsistas, a partir de orientações da Comissão de 

Bolsas e das deliberações do Colegiado; 

 

ATIVIDADES ACADÊMICAS ESPECÍFICAS 

• Acompanhar o Calendário Acadêmico da UFMG em relação à organização do 

semestre letivo; 



• Solicitar com antecedência de até 15 (quinze dias) as informações sobre a 

ofertade disciplinas relacionada ao semestre letivo (*é de responsabilidade 

do professor encaminhar à secretaria a informação sobre a oferta em 

formulário próprio, nos prazos indicados), e incluir os encargos didáticos no 

Sistema Acadêmico; 

• Organizar as datas de matrícula regular, eletiva e isolada no Sistema 

Acadêmico, informando os alunos e disponibilizando os dados no website 

do Programa; 

• Acompanhar a efetivação da matrı́cula em atividades acadêmicas 

curriculares, no Sistema de Matrı́cula On-line da Pós-Graduação; 

• Acompanhar o acerto presencial de matrícula; 

• Conferir a documentação encaminhada sobre o aproveitamento de créditos, 

o estágio docência, as atividades extracurriculares e a produção intelectual, 

lançando no Histórico Escolar a partir da deliberação do Colegiado; 

• Conferir a documentação encaminhada relacionada ao trancamento total ou 

parcial, conforme os prazos previstos no Calendário-UFMG, lançando no 

Histórico Escolar a partir da deliberação do Colegiado (*não aceitar 

encaminhamentos fora do prazo e sem documentação comprobatória); 

• Alterar no Sistema Acadêmico a vigência da matrícula a partir de 

deliberações do Colegiado; 

• Encaminhar ao DRCA a documentação necessária ao registro acadêmico e 

matrícula de estudantes selecionados em processo seletivo;  

• Conferir a documentação encaminhada relacionada às solicitações de 

auxílio docente e discente e gerenciar os trâmites necessários, a partir da 

deliberação do Colegiado; 

 

ATIVIDADES DE APOIO AO PROCESSO SELETIVO 

• Auxiliar na elaboração do edital, a partir das orientações do Colegiado, e 

encaminhar aos órgãos responsáveis para conferência e publicação; 

• Organizar no website do Programa a documentação referente ao processo;  

• Organizar a lista final de inscrições, a partir de conferência da 

documentação encaminhada pelos candidatos e aprovação da coordenação; 

• Publicar no quadro da secretaria e no website do Programa a homologação 

das inscrições; 

• Publicar no quadro da secretaria e no website do Programa o documento 

que atesta não impedimento da Comissão de Seleção; 

• Apoiar a Comissão de Seleção em assuntos diversos; 

• Elaborar e organizar as Atas das reuniões da Comissão de Seleção; 



• Publicar no quadro da secretaria e no website do Programa os resultados de 

cada etapa do processo de seleção, nas datas previstas no edital; 

• Receber e protocolar os recursos, conforme as normas vigentes, informando 

à Comissão de Seleção para providências; 

• Publicar no quadro da secretaria e no website do Programa o resultado 

final; 

• Organizar e encaminhar ao DRCA a documentação necessária ao registro 

acadêmico e matrícula de estudantes selecionados em processo seletivo;  

 

ATIVIDADES DE APOIO À PLATAFORM SUCUPIRA 

• Apoiar a Coordenação em assuntos diversos; 

• Coletar junto aos professores e inserir os dados relativos aos Projetos de 

Pesquisa (conclusão, projetos novos, etc); 

• Incluir os dados relativos às Disciplinas e às Turmas ofertadas no 

semestre; 

• Atualizar regularmente os dados relativos ao status dos Docentes 

(credenciamento, recredenciamento, exclusão); 

• Atualizar regularmente os dados relativos ao status dos Pos-Docs(inclusão 

e conclusão); 

• Atualizar regularmente os dados relativos aos Participantes Externos, a 

partir de atividades de coorientação, participação em banca e em eventos; 

• Atualizar regularmente os dados relativos ao status dos Discentes 

(inclusão, concessão de bolsas e conclusão); 

• Preencher regularmente os dados relativos aos Trabalhos Finais; 

 

 

BOLSISTA SIAPE 
 
ATIVIDADES  

• Geração de identidade visual e das marcas do PPG-ACPS;  

• Formatação dos formulários específicos do Programa, de acordo com a 

identidade visual aprovada em Colegiado; 

• Atualização do website do Programa; 

• Apoio aos websites de Laboratórios e Grupos de Pesquisa do Programa; 

• Apoio à editoração da(s) Revista(s) vinculada(s) ao Programa;  

• Apoio à editoração de publicações do Programa;  

•  Produção de release para divulgação externa e interna de eventos e demais 

atividades vinculadas ao Programa;  



• Apoio às atividades de Secretaria referentes ao website, redes sociais e 

formulários; 

 

JOVEM APRENDIZ 
 
ATIVIDADES  

• Recepção de documentos (incluindo abertura do Malote); 

• Distribuição de documentos diversos nos setores internos e externos; 

• Confecção de cópias e digitalização de documentos solicitados pela 

Secretaria; 

• Atendimento a chamadas telefônicas, transferindo-as para as pessoas 

corretas e anotando recados, quando necessário; 

• Prestar apoio logístico aos eventos do Programa, incluindo solicitar ao Setor 

responsável da Escola de Arquitetura a instalação de equipamentos em sala 

de aula, defesas e eventos; 

• Organizar e manter arquivos (de malote e AR), seguindo um protocolo 

determinado; 

• Realização de serviço de correios; 

• Acompanhar o motorista oficial para entrega de correspondências e 

materiais; 

• Diversos dentro dos limites estabelecidos pelo contrato da Cruz Vermelha; 

• Apoiar a Secretaria em assuntos diversos; 

 

 


