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Introdução
Este manual foi elaborado com o objetivo de instruir aos orientadores os procedimentos
sob sua responsabilidade e, em conjunto com o(a) discente, as orientações necessárias
para qualificação e defesa via SIGAA.

Ações dos Orientadores
Executar as seguintes funções no SIGAA vinculadas a seus orientandos:
a) Analisar as solicitações de matrículas;
b) Acompanhar a vida acadêmica do(a) orientando(a) através do histórico escolar
disponível no Portal do Docente do SIGAA;
c) Cadastrar e acompanhar aprovação das bancas de qualificação e defesa;
d) Para a homologação do título deverá revisar e validar as versões finais do trabalho e
os documentos de defesa.

Matrícula na Atividade Qualificação ou Defesa
Assim que você definir juntamente com seu(sua) orientando(a) que a data do exame de
qualificação ou de defesa ocorrerá no próximo período letivo, seu(sua) orientando(a), no
período de matrículas online, solicitará matrícula da seguinte forma:
a) 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
b) na atividade “QUALIFICAÇÃO” ou “DISSERTAÇÃO/TESE”.
Defira a matrícula dele(a).
Acompanhe o histórico dos seus orientandos através do Portal do Docente do
SIGAA, através do seu vínculo de Servidor => Aba: Ensino => Orientações Pósgraduação => Meus orientandos => clique no ícone do histórico escolar.

Requisitos para Agendamento de Banca
Para que você possa agendar a banca de qualificação ou defesa:
1.

O(a) discente deverá estar matriculado(a) na atividade Qualificação ou
Dissertação/Tese.

2.

QUALIFICAÇÃO,

3.

DEFESA,

o(a) discente deve ter cumprido as exigências para qualificação
conforme as Normas do seu Programa e estas estejam regularizadas no histórico
escolar.
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.
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O prazo para qualificação e defesa estão regulamentados nas Normas do Programa
em que o(a) discente está matriculado(a).
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 nas normas do
programa (qualificação e/ou defesa) é obrigatório solicitar antecipadamente o
pedido de prorrogação de prazo à Coordenação via Secretaria de Atendimento. Este
prazo não poderá exceder o prazo estabelecido no Regimento da Propg. Após
deferimento será lançado no histórico escolar.
Somente após esse processo será possível que o orientador agende a banca.

Agendamento de Banca pelo Orientador
*A contagem do prazo no SIGAA para marcação de banca é contínua. Atenção aos
finais de semana, feriados prolongados e recesso de final de ano, nestes casos você
deve antecipar-se.
A composição, data e horário da Banca devem ser confirmados previamente com os
membros titulares e suplentes e, quando exigido, aprovados pela CoPG. Os dados
preenchidos no SIGAA não são sugestões e, sim, definitivos.
O presidente da banca é membro titular da banca, ele não deve ser indicado
novamente como avaliador em outro campo;
É considerado Avaliador Externo aquele que não é vinculado ao Programa,
podendo ser ou não vinculado à UFABC;
É vedado ao discente e ao presidente da Banca a participação de modo remoto,
conforme Resolução CPG nº 5 de 2016, exceção ao discente que atenda a esta
Resolução.
O cadastro é realizado de maneira rápida e simples e é efetuado pelo(a) Orientador(a).
Elencamos abaixo algumas informações que auxiliarão, antes de iniciar o cadastro no
SIGAA:
4.

É necessário ter em mãos os dados dos participantes externos antes do cadastro da
banca, como: nome completo sem abreviações, CPF, titulação máxima, instituição
onde trabalha, ano de formação e e-mail institucional para contato (ou pessoal
apenas aposentados e pessoas não vinculadas a nenhuma Instituições podem usar email particular), sem essas informações não será possível o cadastramento da
banca. Ressaltamos que a inclusão dessas informações é de inteira responsabilidade
do(a) orientador(a) que assume sua autenticidade. Os dados informados serão
lançados no Coleta, Plataforma Sucupira.
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5.

Com antecedência mínima de 30 DIAS* à data da banca:
5.1 Você ou seu(sua) orientando(a) entregará na Secretaria de Atendimento os
formulários com as solicitações de auxílios e transporte, se necessário.

6. Com antecedência mínima de 23 DIAS* à data da banca:
6.1 Através do Portal do Docente cadastre a Banca no SIGAA, 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
aprovação da Coordenação. Estas informações constarão na carta convite que os membros convidados
receberão por e-mail automático.

7. No campo “resumo” inclua, preferencialmente, o texto completo, pois também será
utilizado no processo de homologação do título e registro no Sucupira.
8. No campo “palavras-chaves”, informe apenas as palavras-chaves. 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).

9. 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, você deverá, no
momento do cadastro, inverter o registro das línguas, cadastrando na aba do idioma
português os dados da língua desejada e os dados em português na aba inglês.
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.
10. Envie para o e-mail da Coordenação a versão do trabalho que será apresentada a
banca.

Análise e Aprovação da Banca
Após o cadastro da banca, a Coordenação analisa os dados registrados, bem como a
composição da banca e efetua a aprovação ou indeferimento da banca.
Se a banca for indeferida, faça os ajustes necessários via Portal do Docente e submeta-a
novamente, observando a necessidade de nova reserva de sala e nova data da banca,
seguindo o procedimento 5 deste manual. O SIGAA envia mensagem com aviso de
indeferimento para docente e discente.
Com a aprovação online da banca pela Coordenação, e-mails automáticos serão
enviados:
no formato carta convite para os membros convidados;
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aviso de banca aprovada para o(a) orientador(a), discente e Seção de Bancas;
A Seção de Bancas envia para você e seu(sua) orientando, por e-mail, 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: 02
vias da ata em frente e verso, de qualificação ou defesa, e somente para a defesa 01 via
da folha de assinaturas.
O trabalho a ser analisado deve ser enviado por você copiando seu(sua) orientando(a),
por e-mail aos membros titulares e suplentes aprovados na banca.
Assim que receber a Ata assinada, a Seção de Bancas emite os certificados dos
membros que participaram da banca ao seu e-mail.
11. Para os Programas que exigem análise prévia da composição da banca, é de sua
responsabilidade 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.
12. Instrua o(a) orientando(a) a antecipar os pedidos de convalidações, transferências,
aproveitamentos de disciplinas, atividades complementares, bem como
PrAD/PRAE para estágio em docência (de preferência na época da qualificação),
pois, não são automáticos. As resoluções estão disponíveis acessando
http://propg.ufabc.edu.br/legislacao/

13. 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 (item 13 abaixo) e reagendamento da banca, devendo ser respeitado o
prazo mínimo de 30 dias de antecedência e condições estabelecidas para novas
Bancas, conforme instruções em “Agendamento de Bancas” deste manual.
14. A solicitação de cancelamento da banca, após aprovação da Coordenação, 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 a liberação da sala reservada.
15. Verifique se o(a) discente incluiu no 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, conforme abaixo:
"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001”
ou
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"This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001"

Passo a Passo para Cadastro de Bancas no SIGAA
Apresentamos nas próximas páginas as telas que mostram o passo a passo para cadastro
da banca no Portal do Docente.
Atenção: Caso o(a) Docente possua mais de um perfil de usuário(a), favor acessar o
sistema com o perfil de servidor(a).





Acesse o site https://sig.ufabc.edu.br/
Escolha a opção SIGAA. Em seguida clique no vínculo de servidor.
Clique no “Portal do Docente”.
Deslize o mouse sobre a aba Ensino, em seguida Orientações Pós-graduação
=> Bancas => Solicitar Cadastro.

 Selecione o(a) discente apto a banca:
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Comece a incluir as informações para o preenchimento da banca, os campos abaixo
deverão ser preenchidos, os campos com asteriscos em azul, obrigatoriamente:

Atenção:
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Informar campus onde será a banca

Título alinhado à esquerda.

Em seguida é necessário o cadastramento dos membros da banca e a ciência do(a)
Orientador(a) sobre as exigências do programa para a realização da banca, conforme
abaixo.
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Para selecionar cada membro é necessário selecionar a seta da opção Função e após a
localização do membro, clicar no botão Adicionar Membro.

Os(as) docentes da UFABC aparecerão automaticamente quando o primeiro nome for
digitado.
Participantes externos deverão ser cadastrados conforme abaixo, tenha em mãos os
dados: CPF, E-mail, Instituição em que trabalha e Formação, para agilizar o
cadastramento destes.
Se o membro externo participou em qualquer outra banca da ProPG, ele já está
registrado no sistema. Então primeiro clique no botão Buscar Membro, pelo nome
conforme exemplo a seguir e, caso não seja encontrado pelo sistema, clique no botão
Cadastrar Novo Membro.
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Caso esse convidado participe novamente em qualquer outra banca ele estará registrado
no sistema.
Após o cadastro de todos os membros da banca, avance a tela para o próximo passo,
aparecerá o resumo da banca com todas as informações básicas e acione o botão
Confirmar se a banca estiver correta:

Manual do Docente SIGAA – v3.45.1 - Atualizado em 03/2021 – Versão 1.7

11

MANUAL DO SIGAA PELA PÓS-GRADUAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Se ao final do cadastro não aparecer o nome da instituição do membro convidado, avise a Seção
de Bancas por e-mail, encaminhando o nome da instituição e o nome do convidado para que
possam ajustar no sistema.

Lembre-se confirmar o cadastro da banca!
Caso a banca não ocorra na data cadastrada envie um e-mail solicitando o cancelamento
da banca no SIGAA e liberação da sala reservada para bancas.propg@ufabc.edu.br, em
cópia Coordenação do Programa.
Entretanto, caso necessite realizar alguma alteração, antes da aprovação da
Coordenação, acesse: Orientações Pós-Graduação => Meus orientandos => Listar
Bancas => escolha “Listar Bancas” a partir do botão “Solicitar Bancas” na linha do
nome do aluno, a opção alterar aparecerá.
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Acompanhe a aprovação da banca pela Coordenação do Curso, acessando:
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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.

Procedimentos Presenciais - Pós Banca
A aprovação ou reprovação do discente deverá ser informada no campo específico da
Ata pelo presidente da Banca. Ele informará a situação: “aprovado” ou “reprovado” e
fará as anotações/recomendações necessárias no verso da Ata.
Todas as assinaturas dos membros da banca devem ser colhidas na Ata (em caso de
avaliador participando de modo remoto, o presidente da Banca deverá assinar no campo
destinado a esse avaliador com um “p/”– além do campo destinado a ele mesmo).
Deverá ser anotado no verso da Ata o nome dos avaliadores que participaram de modo
remoto.
Para DEFESAS, em caso de alteração do Título do Trabalho, por sugestão da Banca, o
novo título deverá ser anotado no verso da Ata, nas duas vias, em campo específico,
com letra de forma legível e com diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Este
campo deverá ser preenchido pelo(a) presidente da banca e com a sua assinatura, única
e exclusivamente na ocasião da Banca, sendo vetado o preenchimento posterior (após a
devolução da Ata à Seção de Bancas).
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Importante: o novo Título deverá constar de forma idêntica na Versão Final do
trabalho.
O discente deverá ficar com 01 via da Ata de Exame de Qualificação ou Defesa e com a
Folha de Assinaturas (apenas para Defesas).
Deverá ser devolvida na Secretaria de Atendimento da ProPG, 01 via assinada da Ata de
Qualificação / Defesa. Se o encerramento da Banca ocorrer após o final do expediente
da Secretaria, a documentação deverá ser devolvida no dia útil imediatamente posterior.
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).

Veículo Oficial para Membros da Banca
Esse serviço é uma cortesia da UFABC, estando sujeito à disponibilidade de dia, horário
e recursos humanos. Ver instruções na página da Prefeitura Universitária/Transportes.
Caso seja necessário, o agendamento de veículo oficial para transporte de membro
externo à UFABC será realizado através de Formulário de Solicitação de Transporte,
cujo solicitante deverá ser obrigatoriamente o orientador ou coorientador (docentes da
UFABC).
O formulário está disponível no site da Divisão de Transportes da Prefeitura
Universitária e deverá ser preenchido digitalmente, com os dados completos do
solicitante, do professor que irá ser transportado, endereços completos (rua, número,
complemento, bairro e cidade) e, no campo “Justificativa”, com as informações da
Banca (Qualificação ou Defesa, nome completo, celular do discente e sigla do Curso).
O formulário deverá ser impresso e encaminhado pessoalmente à Seção de Bancas para
assinatura do servidor responsável pela confirmação da realização da Banca. Após,
também deverá ser encaminhado pessoalmente à Divisão de Transportes (Subsolo –
Bloco A).
Atenção: Verificar no site da Divisão de Transportes o prazo para o encaminhamento
desta solicitação.
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Estacionamento da UFABC
Esse serviço é uma cortesia da UFABC, estando sujeito à disponibilidade.
Caso o membro externo utilize carro próprio, poderá verificar a possibilidade do uso do
estacionamento.
Nesse caso, é necessário que o orientador ou coorientador (docentes da UFABC), envie
previamente a solicitação de autorização para e-mail seguranca@ufabc.edu.br,
informando nome e número de documento (RG ou CNH) do membro externo, modelo e
placa do veículo e período em que utilizará o estacionamento.

Concessão de Auxílios aos Membros da Banca
Esse serviço está sujeito à disponibilidade orçamentária.
A solicitação de Diárias e Passagens para membros externos à UFABC é exclusiva para
professor que vem de fora da Região Metropolitana e que participe efetivamente da
banca de Defesa. Não há concessão para Bancas de Qualificação.
O formulário de solicitação deverá ser entregue diretamente na Divisão de Auxílios da
ProPG com prazo de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência a data da banca.
Para informações sobre formulários e documentos acesse Bancas de Defesa/Solicitação
e mais informações em http://propg.ufabc.edu.br/auxilios-2018/
Após a Banca, é necessário apresentar a Prestação de Contas à Divisão de Auxílios,
conforme instruções contidas no mesmo endereço.

Alteração de Nome Civil
Caso haja alguma alteração do nome civil do discente, a cópia e o documento original
(para conferência) da Certidão de Nascimento, Casamento ou Averbação deverão ser
apresentados na Secretaria de Atendimento da ProPG, pois o RG, a Ata de Defesa e
Versão Final precisam estar de acordo com o último registro em Cartório para
homologação do Título de Mestre / Doutor.

Inclusão de Nome Social
Discentes e servidores transgêneros poderão, a qualquer momento, requerer a inclusão
do Nome Social em Documentos Oficiais, de acordo com o Decreto nº 8.727, de 28 de
abril de 2016.
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Aluno Estrangeiro
O aluno estrangeiro precisa estar com o RNM – Registro Nacional Migratório (antigo
RNE) válido na data da Defesa, caso contrário, o título de Mestre / Doutor não será
homologado.
Estamos a 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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