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Introdução
Este manual foi elaborado com o objetivo de instruir aos Coordenadores os
procedimentos sob sua responsabilidade e com as orientações necessárias para análise
de solicitações de banca de qualificação e defesa via SIGAA.
Para seu conhecimento, as ações dos discentes e docentes para cadastramento de
bancas e envio de documentos também constam resumidamente neste documento.

Ações dos Discentes
Assim que o(a) discente define juntamente com o Orientador(a) que a data do
seu exame de qualificação ou de defesa ocorrerá no próximo período letivo, o(a)
discente acessa o Portal do Discente do SIGAA e solicita, no período de matriculas, sua
matrícula online em “elaboração parcial de dissertação/tese” como forma de manter
seu vínculo no programa, caso já tenha concluído todos os créditos exigidos em
disciplinas, e na atividade “qualificação” ou “dissertação/tese”.

Ações dos Orientadores
O(a) Orientador(a) executa as seguintes funções no SIGAA vinculadas a seus
orientandos:
a) Analisa e defere as solicitações de matrículas;
b) Acompanha a vida acadêmica do(a) orientando(a) através do histórico
escolar disponível no Portal do Docente do SIGAA;
c) Cadastra e acompanha aprovação das bancas de qualificação e defesa;
d) Revisa e valida versões finais do trabalho e os documentos de defesa
incluídos quando da aprovação do(a) discente na defesa de dissertação/tese.

Requisitos para Agendamento da Banca
Para que o(a) Orientador(a) possa agendar a banca de:
1. O(a) discente deve estar matriculado(a) na atividade Qualificação ou
Dissertação/Tese.
2. QUALIFICAÇÃO, o(a) discente deve ter cumprido as exigências para
qualificação conforme as Normas do seu Programa e estas estejam regularizadas
no histórico escolar.
3. DEFESA, o(a) discente deve ter cumprido os créditos mínimos (ex: disciplinas
obrigatórias, de opção limitada e eletivas, proficiência, atividades
complementares, submissão de artigos, estágio de docência e etc.), conforme
exigência das Normas do seu Programa e estes estejam regularizadas no
histórico escolar.
O prazo para qualificação e defesa estão regulamentados nas Normas do
Programa em que o(a) discente está matriculado(a).
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Para agendamento da banca de defesa de dissertação/tese, o prazo de conclusão
constante no histórico escolar emitido pelo SIGAA é o prazo final constante na
Norma.
Na impossibilidade de cumprir os prazos estabelecidos (qualificação e/ou
defesa) é obrigatório que Orientador(a) e discente solicitem antecipadamente o
pedido de prorrogação de prazo à Coordenação via Secretaria de Atendimento,
que será lançado no histórico escolar.
Somente após esse processo será possível agendar a banca.

Agendamento de Banca pelo Orientador
*A contagem do prazo no SIGAA para marcação de banca é contínua. O
Orientador(a) deve antecipar-se a finais de semana, feriados prolongados e recesso de
final de ano.
O cadastro da solicitação de banca no SIGAA é efetuado pelo(a) Orientador(a),
Com antecedência mínima de 30 DIAS* à data da banca:
 o(a) Orientador(a) ou discente entrega na Secretaria de Atendimento os
formulários com as solicitações de auxílios e transporte, se necessário.
Com antecedência mínima de 23 DIAS* à data da banca:
 o(a) Orientador(a) cadastra a banca no SIGAA, através do Portal do Docente,
incluindo no campo Local o campus onde será a banca.
*dados completos: sala, bloco, campus e endereço do campus serão incluídos pela Seção de Bancas antes da
Coordenação aprovar. Estas informações constarão na carta convite que os membros convidados receberão
por e-mail automático.

Ações do Coordenador
A Coordenação executa as seguintes funções no SIGAA vinculadas à aprovação da
banca até a solicitação de homologação do título (diploma) :
a) Analisa o histórico escolar disponível no Portal do Coord.Stricto para conferir se
o(a) discente cumpriu todas as exigências das Normas antes de aprovar a banca;
b) Analisa a composição e defere bancas;
c) Analisa e valida as versões finais aprovadas pelo(a) Orientador(a), documentos
de defesa e solicita homologação do título (diploma);
d) Verifica pendências pós-defesa de comprovantes e entrega de artigos pelo(a)
discente antes da solicitação da homologação do título em conformidade com
a norma do programa.
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Análise e Aprovação da Banca
Após o cadastro da banca, o Coordenador analisa os dados registrados, bem como se
o(a) discente cumpriu disciplinas de opção limitada, conforme exigência da Norma; a
composição da banca e efetua a aprovação ou indeferimento da banca.
No campo “resumo” inclua, preferencialmente, o texto completo, pois também será
utilizado no processo de homologação do título e registro no Sucupira.
A partir de 27/08/2019, para os discentes bolsistas UFABC e CAPES, haverá uma
anotação no histórico sobre a obrigação do cumprimento de Estágio em Docência I
para ME e Estágio em Docência I e II para DO. O sistema não permitirá marcação de
banca de defesa sem que esta(s) disciplina(s) não seja(m) cumprida(s) e aprovada(s).
Durante a análise é importante que a Coordenação verifique se o campo Local já
está preenchido com os dados: sala, bloco, campus, endereço do campus, pois serão
informados diretamente aos membros convidados através de e-mail carta convite
enviado imediatamente após a aprovação da banca.
*dados completos: sala, bloco, campus e endereço do campus serão incluídos pela Seção de Bancas antes da
Coordenação aprovar.

Se a banca for indeferida, o(a) Orientador(a) faz os ajustes necessários via Portal do
Docente e submete-a novamente, observando a necessidade de nova reserva de sala e
nova data da banca, seguindo o procedimento de Agendamento de Banca deste
manual. O SIGAA disparará uma mensagem ao Docente e discente avisando sobre o
cancelamento efetuado pela Coordenação.
A critério da Coordenação, antes de indeferir a banca, é possível contatar o(a)
Orientador(a) para que faça o ajuste as informações imediatamente. Nesse caso, após o
ajuste a Coordenação seguirá com o deferimento, liberando o(a) Orientador(a) de
reagendar a referida banca desde que este esteja dentro do prazo de 23 dias de cadastro
de agendamento de bancas.
A necessidade de alteração de qualquer dado da banca (data, horário, campus de
realização e composição da banca) após a aprovação da Coordenação, implicará no
cancelamento e reagendamento da banca, respeitando-se os prazos mínimos contidos
nas instruções em “Agendamento de Bancas” deste manual.

A tela para validação da banca pendente é acessada através do módulo Portal do
Coord.Stricto:
SIGAA => Portal Coord. Stricto Sensu => Aluno => Conclusão
=> Cadastrar Bancas => Validar Bancas Pendentes.
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Liberação de Documentos
Com a aprovação online da banca pela Coordenação, e-mails automáticos são
enviados:
 no formato carta convite para os membros convidados;
 aviso de banca aprovada para o(a) Orientador(a), discente e Seção de Bancas;

Outros procedimentos vinculados e demais informações:
A Seção de Bancas envia ao e-mail do(a) discente e do(a) Orientador(a) a Ata de
defesa e folha de assinaturas ou Ata de qualificação, conforme o caso. Esses
documentos deverão ser impressos pelo(a) discente ou pelo Orientador(a) para o
dia da banca.
O trabalho a ser analisado deve ser enviado pelo(a) Orientador(a) juntamente
com o(a) discente, via e-mail aos membros titulares e suplentes aprovados na
banca.
Assim que receber a Ata assinada a Seção de Bancas envia os certificados dos
membros que participaram da banca para o e-mail dos convidados com cópia
para o (a) Orientador(a).
Para os Programas que exigem análise prévia da composição da banca, é de
responsabilidade do(a) Orientador(a) encaminhar para o e-mail da Coordenação,
com prazo de antecedência superior ao prazo de 30 dias, os nomes
pretendidos para a referida composição da banca.
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Os pedidos de convalidações, transferências, aproveitamentos de disciplinas,
atividades complementares, bem como PrAD/PRAE para estágio em docência
não são automáticos. Orientador(a) e discente devem estar atentos e antecipar os
prazos de solicitação(de preferência na época da qualificação).
O idioma padrão para a emissão dos documentos da banca é o português, caso
seja necessário que o título do trabalho seja em outra língua, o Orientador
deverá, no momento do cadastro, inverter o registro das línguas, cadastrando na
aba do idioma português os dados da língua desejada. Informamos que abrimos
um chamado junto a UFRN para a incorporação no sistema de uma ferramenta
que possibilite a escolha de um idioma principal e outro secundário para registro
do título do trabalho.
A solicitação de cancelamento da banca deve ser enviada pelo(a) Orientador(a)
para o e-mail bancas.propg@ufabc.edu.br, através do e-mail institucional da
orientação ou coorientação e caberá a ele(a) avisar aos membros da banca e
demais convidados. A Seção de Bancas fará o cancelamento da banca no
SIGAA e da reserva de sala.
Para homologação do título de mestre(a) ou doutor(a) é de responsabilidade
do(a) Orientador(a) e da Coordenação verificar se o(a) orientando(a) incluiu no
seu trabalho final - item obrigatório - citação à CAPES, conforme Portaria
CAPES nº 206 de 04/09/2018, que menciona o apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de
Financiamento 001.

"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001”
ou
"This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001"

Divulgação da Banca
A partir da aprovação pela Coordenação via SIGAA, as informações sobre a Banca de
Qualificação e Defesa ficam disponíveis no Portal Público:
https://sig.ufabc.edu.br/sigaa/public
Na opção Pós-graduação, escolha Stricto Sensu; clique em Cursos; clique sobre o
nome do Programa. O Portal do Programa apresentará em últimas notícias e mais
notícias as bancas de qualificação e defesa.
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Procedimentos Após Defesa - Presenciais
Após a realização da banca, o(a) discente entrega na Secretaria de Atendimento da
ProPG a Ata devidamente assinada pelos membros da banca.

Estamos à disposição.
Seção de Bancas - bancas.propg@ufabc.edu.br
Seção de Matrículas –matricula.propg@ufabc.edu.br
Coordenadoria de Tecnologia e Integração Multicampi - 4996-0048
Implantação do SIGAA (jussara.justi@ufabc.edu.br e jussara.ramos@ufabc.edu.br)
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