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Orientador – dia da banca

Processo completo

Orientador

Secretaria stricto/coordenador

coordenador

Aluno

Banca

Banca (dia da banca –
defesa/qualificação)



Orientador

Banca (dia da banca –
defesa/qualificação)



Orientador

• Editar dados da banca 
de defesa/qualificação

• Confirmar presenças 
dos membros da banca

Banca (dia da banca –
defesa/qualificação)



Editar dados da defesa/qualificação

• Todos os dados 
cadastrados serão usados 
para gerar os 
documentos

• Importante confirmar e 
atualizar



Confirma presença dos membros da banca

• Permite assinar somente quem tiver presença confirmada

• Permite editar membros

• Habilita gerar documentos somente quando tiver a presença mínima 
de acordo com o programa



Editar membros

• Permite editar membros 

• Permite incluir membros no dia da banca para qualquer eventualidade

• Registrado em log



Orientador Banca (dia da banca –
defesa/qualificação)

• Documentos da banca
• Certificado de 

participação 
• E-mail e disponibilização 

para coordenador

• Ata de defesa ou 
qualificação

• Folha de aprovação
• A ser disponibilizada em 

caso de aprovação

• Declaração/parecer
• Emitida pelos membros da 

banca



Documentos da Banca



Documentos da Banca – certificado de 
participação
• Permite gerar o Certificado de Participação em Banca. Quando 

disponibilizado para o coordenador do programa, o mesmo é 
notificado por e-mail 

• Permite disponibilizar para o aluno a Folha de Aprovação (quando for 
banca de defesa de mestrado e doutorado, caso aprovado)



Orientador – dia da banca

Dia da Banca
Ao disponibilizar, o sistema 
envia e-mail para o 
coordenador assinar o 
certificado de participação da 
banca, coordenador assina e 
aparece em documentos 
disponibilizados 

Orientador

coordenador



Documentos da Banca – Ata (edição) 

Permite gerar e editar 
a Ata

Fixa: dados da defesa 
e membros da banca 
com presença 
confirmada; para 
alterar, deve ser 
modificado nos dados 
da defesa no sistema

Editável: texto da ata



Documentos da Banca – Ata (assinatura) 

• Permite assinar na própria tela (Ex. defesas presenciais)

• Permite disponibilizar para os membros assinarem em documentos 
disponibilizados (ex. defesas virtuais)



Documentos da Banca – Ata (cancelar) 

• Permite acompanhar se os documentos já foram assinados ou disponibilizados

• Permite, caso necessário, cancelar disponibilizações ou documentos através dos 
“X” (em vermelho). Cancelar documentos já assinados requer uma justificativa e 
reinicia todo o processo de criação do mesmo



Documentos da Banca – Ata assinada 

Exemplo de Ata 
assinado pelo 
membros da banca e o 
candidato



Documentos da Banca – Declarações e 
pareceres 
• Permite gerar Pareceres e Declarações de Participação à Distância, quando 

necessário, emitidos pelos membros da banca, em português e inglês

• Edição e assinatura pelo membro da banca



Documentos da Banca – Declarações e 
pareceres (exemplo)


