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• Fluxo parte 2:
• Edital(Dados, bancas, docs, 
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trâmite)
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• Análise de recurso

• Deferimento judicial

• Área do candidato:
• Consulta edital

• Inscrição

• Pedido de recurso

• Fluxo parte 3:
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• Carga de calouro

• Solicita matrícula
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SIGAX Pós-Stricto – Funcionalidades prontas

• Curso

• Programa de pós-graduação

• Coordenação

• Secretaria

• Área de concentração e linha 
de pesquisa

• Docente externo

• Corpo docente

• Orientadores

• Processo seletivo:
• Edital;

• Análise de inscrições;

• Análise de recursos;

• Publicação de avisos;

• Área do candidato:
• Inscrição;

• Recursos;

• Acompanhamento de resultados;

• Carga de calouro;

• Análise de matrícula CDARA.



SIGAX Pós-Stricto – futuro

• Requisição de matrícula, anuência do orientador (em andamento)

• Editais e matrícula de Lato sensu e Aperfeiçoamento

• Processo seletivo: Lançamento de notas, eliminação, classificação

• Disciplinas e turmas

• Emissão de comprovantes

• Lançamento de notas

• Proficiência em língua estrangeira

• Bolsas

• Bancas e defesas

• Disciplinas isoladas e aproveitamento de créditos

• Integração SUCUPIRA



SIGAX

• https://sigax.ufjf.br/

• Login e senha do Siga

• Certificar que estão 
acessando pelo endereço 
correto.

• Verificar link, principalmente 
se usa os favoritos do 
navegador.

https://sigax.ufjf.br/


SIGAX



Fluxo do Sistema – parte 1



SIGAX Pós-Stricto – funcionalidades prontas



Cadastro/concessão de privilégios a  usuários
Usuário a ser cadastrado Responsável Ação

Banca de heteroidentificação CGCO Grupo SIGAX_POSSTRICTO_HETEROIDENTIFICACAO

Candidato Candidato externo.ufjf.br

CDARA CGCO Grupo SIGAX_POSSTRICTO_CDARA

CGCO CGCO Grupo SIGAX_POSSTRICTO_DEV

Coordenador PROPP Pós Graduação – Programa – Programas / Coordenação

Docente Secretaria Pós Graduação – Programa – Corpo Docente
(Docentes já com usuário no SIGA - Progepe)

Docente externo Secretaria Pós Graduação – Docente externo

Membro de Banca Secretaria Pós Graduação – Processo Seletivo – Banca / Banca Acadêmica

Orientador e Orientador
acadêmico

Secretaria Pós Graduação – Programa – Orientador e Orientador acadêmico

PROPP CGCO Grupo SIGAX_POSSTRICTO_PROPP

Secretaria Coordenador Pós Graduação – Programa - Secretaria
(TAEs e terceirizados já com usuário no SIGA - Progepe)



Secretaria

Coordenador associa TAE ou
terceirizados ao PPG



Cadastro de secretaria



Área de concentração e linha de pesquisa



Área de concentração

Secretaria



Área de concentração>Alterar/Novo



Área de concentração>Linha de pesquisa> 
Novo/Alterar



Docente externo



Docente externo



Docente externo>Novo



Corpo docente



Corpo docente



Corpo docente



Fluxo do Sistema – parte 2



SIGAX Pós-Stricto – funcionalidades prontas



Processo seletivo



Processo seletivo



Processo seletivo
1. Dados gerais (nome, arquivo, etc)



Processo seletivo
2. Inscrições (período de inscrições, recursos, resultados)



Processo seletivo
3. Banca (pessoas do corpo docente)



Processo seletivo
4. Banca administrativa (TAEs e terceirizados)



Processo seletivo
5. Documentos (documentos exigidos pelo CDARA + PPG)



Processo seletivo
6. Etapas – no mínimo uma



Processo seletivo
7. Resultados (divulgação e recursos)



Processo seletivo
8. Trâmites 

- Somente após a publicação o edital será visível pelo candidato;
- Link gerado pode ser compartilhado;
- Após publicação, só é possível alterações através de retificação e re-publicação.



Área do Candidato
Inscrições



Área do candidato - inscrições

https://sigax.ufjf.br/publico/posstricto/edital/16

Candidato

https://sigax.ufjf.br/publico/posstricto/edital/16


Inscrição

Candidato



Análise de inscrições



Análise de inscrições
- Visualização a cada inscrição
- Análise somente após o término das inscrições

Banca



Análise de inscrições

Banca



Área do candidato -
recursos



Área do candidato – Interposição de recurso

Candidato



Análise de Recursos



Análise de recursos

Banca



Fluxo do Sistema – parte 3



Andamento do edital, matrícula



Mural de avisos



Mural de avisos

Banca



Carga de calouro



Carga de Calouro
- Informa ao sistema quem foi aprovado
- Libera a solicitação de matrícula (candidato aprovado)

Secretaria



Carga de Calouro

Secretaria


