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TREINAMENTO

ALUNO /ORIENTADOR/ SECRETARIA



TREINAMENTO

 Aspectos Legais da Pesquisa Científica

 Ingresso na Pós-Graduação

 Fluxo de Teses



Aspectos Legais da Pesquisa Científica

 Motivação do projeto (Grupo de 

Trabalho instituído pela Portaria PRP nº 

14/2018)

 Envolvidos PRP, PRPG, DAC 

 DAC - Ingresso e Fluxo de 

Teses

 Cabe à instituição onde se 

realizam pesquisas a constituição 

de comitê .



Ingresso na Pós-Graduação

Estudante

 Antes do aluno 

inserir os 

documentos 

necessários para 

seu ingresso, o 

sistema registra o 

aceite do termo de 

declaração de 

ética



Fluxo de Teses

Aluno

 Sistema apresenta a caixa de diálogo com ação sobre autorização ética 

- Solicitar a validação da declaração (não há nenhuma solicitação em 

andamento) 

- Necessidade de atuar na solicitação já efetuada

 Sistema notifica o orientador que o aluno fez a declaração



Fluxo de Teses

Aluno

 O aluno pode executar uma das operações:

- Salvar : para uma posterior alteração

- Enviar : solicitando a aprovação do orientador

- Voltar : sistema não altera nenhuma informação

 No preenchimento da(s) opção(ões) de declaração

- Enquanto o pré-requisito de qualificação não estiver atendido o 

aluno pode declarar que está qualificando com dados coletados, 

caso afirme que sim é necessário fazer upload do parecer do 

comitê de ética

- Após o pré-requisito de qualificação estiver atendido o aluno 

pode deverá fazer upload do parecer do comitê de ética

- Caso a opção seja que não utiliza experimentação o sistema 

apresenta o alerta pedindo confirmação que as outras opções 

serão excluídas.



Fluxo de Teses

Orientador

Notificação de autorização de comitê de ética 

Prezado(a) Nome Orientador, 

A autorização do comitê de ética da alunx AAA, RA 12345 está liberada para sua 
análise e validação.

Para analisar e emitir parecer, por favor, acesse o 
endereço http://www.dac.unicamp.br/portal/ utilizando seu login/senha para 
acesso ao sistema acadêmico.

Para acessar, entrar em Docentes e/ou Funcionários, após clique em (SIGA -
SIstema de Gestão Acadêmica). No sistema acesse a aba (Vida 
Acadêmica/Histórico Escolar) em (Dissertações/Teses) clique em (Gerenciar 
Dissertações/Teses). Utilize o filtro ou digite o RA do aluno.

http://www.dac.unicamp.br/portal/


Fluxo de Teses

Orientador

 Sistema apresenta a caixa de diálogo solicitando atuação do 

orientador, que poderá Aprovar ou Rejeitar

O orientador poderá ter acesso a opção feita pelo aluno atraves da 

opção do menu “Ética”



Fluxo de Teses

Orientador

 Sistema apresenta a(s) opção(ões) que o aluno solicitou. No item 

“Parecer”, o sistema apresenta o documento anexado pelo aluno e no 

item “Detalhe” apresenta o texto da opção.



Fluxo de Teses

Orientador

 O orientador deverá aprovar ou rejeitar a solicitação:

- Para Aprovar deve clicar em SIM: sistema notifica a secretaria da 

necessidade de atuar na solicitação do aluno

- Para Rejeitar deve clicar em NÃO: o aluno receberá uma 

notificação para refezar sua declaração



Fluxo de Teses

Orientador

Notificação de autorização de comitê de ética 

Prezado(a) Nome aluno, 

A declaração de ética necessita de correções.

Para conhecer e regularizar a pendência, por favor, acesse o endereço  
http://www.dac.unicamp.br/portal/ utilizando seu login/senha para acesso ao 
sistema acadêmico.

E-mail enviado automaticamente. Por favor, não o responda.



Fluxo de Teses

Secretaria

Notificação de autorização de comitê de ética 

Prezado(a), 

A autorização do comitê de ética do alunx AAA, RA 1123 está liberada para sua 
análise e validação.

Para analisar e emitir parecer, por favor, acesse o endereço 
http://www.dac.unicamp.br/portal/  utilizando seu login/senha para acesso ao 
sistema acadêmico.

Para acessar, entrar em Docentes e/ou Funcionários, após clique em (SIGA -
SIstema de Gestão Acadêmica). No sistema acesse a aba (Vida 
Acadêmica/Histórico Escolar) em (Dissertações/Teses) clique em (Gerenciar 
Dissertações/Teses). Utilize o filtro ou digite o RA do aluno.



Fluxo de Teses

Secretaria

 Sistema apresenta a caixa de diálogo solicitando atuação da 

secretaria, que poderá Aprovar ou Rejeitar



Fluxo de Teses

Secretaria

 A secretaria deverá aprovar ou rejeitar a solicitação:

- Para Aprovar deve clicar em SIM: a solicitação será concluída, caso não seja mais 

necessário outra autorização ética deve confirmar que o requisito está concluído

- Para Rejeitar deve clicar em NÃO: o aluno receberá uma notificação para refezar 

sua opção e será necessário nova aprovação da orientação



Fluxo de Teses

Secretaria

Notificação de autorização de comitê de ética 

Prezado(a) Nome aluno, 

A declaração de ética necessita de correções.

Para conhecer e regularizar a pendência, por favor, acesse o endereço  
http://www.dac.unicamp.br/portal/ utilizando seu login/senha para acesso ao 
sistema acadêmico.

E-mail enviado automaticamente. Por favor, não o responda.



Fluxo de Teses

Secretaria

 A secretaria clica na opção Ética do menu, clicar que afirma o 

cumprimento do requisito e clica em Salvar


