
 

 

TUTORIAL PARA CRIAÇÃO DE PASTA E PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS 

Elaboração e Defesa de Exame de Qualificação 

Elaboração e Defesa de Dissertação 

 

a) Criação do Webfólio (pasta compartilhada no Drive) 

1- Acessar o Drive via e-mail institucional 

 

 

 

2- Criar a pasta no Drive (sugestão de nome: Webfólio Qualificação 2022/2 – Nome do(a) 

mestrando(a) OU Webfólio Defesa de Dissertação 2022/2 – Nome do(a) mestrando(a)) e 

compartilhar com os(as) docentes responsáveis pela atividade obrigatória, orientadores(as) e 

coorientadores(as) 

 



 

 

 

 

 

b) Download dos itens obrigatórios do Webfólio (pasta compartilhada no Drive) 

1- Acessar o site do PPGE (https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/bame/atividades-

obrigatorias/) e baixar os templates 

A turma de QUALIFICAÇÃO deve baixar dois documentos: Template_WEBFÓLIO 

QUALIFICAÇÃO; Template_FREQUÊNCIA DAS ORIENTAÇÕES 

A turma de DEFESA DE DISSERTAÇÃO deve baixar dois documentos: 

Template_WEBFÓLIO DEFESA; Template_FREQUÊNCIA DAS ORIENTAÇÕES 

 

https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/bame/atividades-obrigatorias/
https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/bame/atividades-obrigatorias/


 

 

c) Preenchimento do Webfólio (pasta compartilhada no Drive) com os arquivos 

necessários 

1- O Webfólio (pasta compartilhada no Drive) deve ser preenchida com três itens: 

- Documento de texto baixado anteriormente, referente à atividade obrigatória que está 

sendo cursada (WEBFÓLIO QUALIFICAÇÃO ou WEBFÓLIO DEFESA); 

- Documento de texto baixado anteriormente, referente à lista de frequência de 

orientações (FREQUÊNCIA DAS ORIENTAÇÕES); 

- Pasta em que serão anexados os comprovantes (certificados, atestados, declarações, 

artigos, resumos etc.) das atividades que foram realizadas pelos(as) mestrandos(a), em 

observação aos quadros de produção técnica e produção bibliográfica da Norma Operacional 

nº. 01/2022. 

 

Observação: O título da pasta e dos documentos fica a cargo do mestrando, contudo, sugere-

se que contenha a identificação mínima, conforme observado na imagem acima (Título, 

semestre, mestrando e matrícula do mestrando) 

 

d) Pasta dos comprovantes 

1- Inserir os arquivos preferencialmente em PDF, mas podendo ser JPEG, PNG ou outro formato 

compatível para visualização clara da comprovação de atividade 

  

 



 

 

e) Documento de texto das ORIENTAÇÕES 

1- Os/As mestrandos(as), em parceria com orientadores(as) e/ou coorientadores(as), 

preencherão o item 1 via tabela de frequência de orientação, descrevendo a atividade realizada 

no dia. O item 2 será preenchido pelos orientadores, na finalização do documento, justificando 

o fluxo de encontros (exemplo: semanal, devido as demandas de pesquisa e necessidade de 

acompanhamento; quinzenal, conforme sugerido pelo PPGE; mensal, devido ao bom 

andamento da pesquisa e necessidade de poucos encontros para pequenos ajustes) 

 

 

 

f) Documento de texto QUALIFICAÇÃO ou DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

1- O item 1 será preenchido com os dados de identificação. O item 2 será preenchido com o tipo 

de atividade que foi contemplada (conforme os nomes especificados nas tabelas de produção 

técnica e produção bibliográfica da Norma Operacional nº. 01/2022), nome do arquivo em PDF 

(ou outro formato) que foi postado para comprovar a atividade na pasta “Comprovantes” e o 

link de acesso direto ao arquivo (na sequência desse tutorial será explicado como gerar esse 

link). O item 3 será preenchido a partir de uma síntese (um parágrafo ou mais) que reflete as 

potencialidades e dificuldades encontradas durante o semestre, realização das atividades 

solicitadas, escrita da pesquisa e banca. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

g) Como gerar link para preencher a tabela de atividades 

1- Acessar a pasta dos comprovantes 

 

2- Selecionar o documento desejado e clicar com o botão direito do mouse 

 

3- Liberar o acesso para as pessoas que possuem o link e na sequência selecionar a opção 

“copiar link”. Pronto, agora é só colar na tabela do documento de QUALIFICAÇÃO ou DEFESA 

DE DISSERTAÇÃO. 

  


