
  

CADASTRO DE BANCA DE TCC

- Realizado no SIGAA pelo(a) docente cadastrado(a) como 
orientador(a);

- A composição da banca obedecerá ao disposto no PPC do 
curso/Regulamento de TCC do curso no qual o(a) discente orientando(a) 
é vinculado(a);

- Após cadastro, a coordenação de curso deve aprovar a banca no 
SIGAA.  



  

1. Portal Docente> Ensino > Orientação Acadêmica – Graduação > Trabalho de Conclusão de Curso > 
Solicitar Cadastro em Banca.

 2. Selecione o(a) discente que está com pendência de cadastro 
de banca > Clique no ícone 

Em “orientandos pendentes de cadastro de banca de 
defesa” aparecerá uma lista com os(as) discentes 
matriculados(as) em atividade de TCC sob sua 
orientação no semestre vigente. 
Realizar o cadastro da banca apenas no caso em que de 
fato, haverá a defesa no semestre vigente.  

Em “bancas de defesa cadastrada” aparecerá as 
bancas já cadastradas em semestres anteriores de 
discentes que foram orientados por você  



  

Itens obrigatórios:
- Atividade matriculada;
- Tipo de trabalho de conclusão de curso*;
- Local da defesa;
- Título do TCC;
- Data da defesa;
- Grande área;
- Área;

Os outros itens são opcionais.



  

* Esses são os tipos de trabalho de conclusão de curso cadastrados até o momento. Caso seja necessário a inclusão de mais 
algum tipo, favor avisar a DEAC que solicitaremos à TI a inclusão no sistema.



  

4. O(A) orientador(a) já vem preenchido automático como membro da banca.

1. Deixar essa opção selecionada quando o membro da banca for um(a) docente da 
UNILA. 

2. Ao começar a 
escrever o nome do(a) 
docente da UNILA, irá 
aparecer o nome inteiro 
da pessoa embaixo. 
Clique nele.  

3. Clique em “Adicionar Membro” 



  

5. Após inserção de todos os membros da banca, clique em “Próximo Passo”. 

Obs: quem poderá participar da banca e a quantidade de membros é definido no PPC e no Regulamento de TCC de cada curso. 
Favor verificar a regra do curso em questão antes de indicar os membros da banca.



  

1. Deixar essa opção selecionada 
quando o membro da banca for um(a) 
docente externo à UNILA. 

2. Digite o nome da pessoa. Se ela já tiver sido 
cadastrada anteriormente, o sistema puxará o nome 
completo. Selecione o nome.

3. Clique em “Adicionar Membro”. 

5. Após adicionado, o(a) docente será inserido(a) na banca como “Docente Externo à Instituição”. 



  

 

7. Preencha as 
informações solicitadas 
pelo sistema e clique em 
“Adicionar Membro”.  

6. Se não houver cadastro prévio da 
pessoa que irá compor a banca, clique em 
“Cadastrar Novo Membro”.

Obs: Verifique no PPC do curso em questão se é permitido a participação de pessoas externas à UNILA na banca de TCC. 

8. Após inserção de todos os membros, clique em “Próximo Passo”.



  
8. Confira os dados e se tudo estiver correto, clique na opção “Confirmar”. 



  

9. Irá aparecer uma mensagem do sistema confirmando o cadastro.

10. O cadastro será concluído e enviado para aprovação pela coordenação de curso. Enquanto aguarda aprovação, o status fica 
como “SOLICITADA”. Após aprovação, o status passará para “ATIVA”. Assim que isso ocorrer, o cadastro da banca foi finalizado. 



  

Após a data cadastrada para realização da banca, você (e os outros membros da banca que tem acesso ao SIGAA) 
poderá emitir a declaração de participação em banca. Para isso, o caminho é o seguinte:

1. Portal Docente > Ensino > Declaração de Participação em banca de Graduação

2. O sistema listará todas as suas 
participações em bancas até o momento, 
seja como orientador ou docente interno 
(tipo de participação)

3. Clique no ícone         para emitir a 
declaração



  
Modelo de Declaração de Participação em Banca (orientador) Modelo de Declaração de Participação em Banca (Docente Interno)



  

- Realizado no SIGAA pela coordenação de curso;

- Realizado após o cadastro da banca pelo(a) docente orientador(a) 
do TCC;

- A composição da banca deverá obedecer ao disposto no PPC do 
curso/Regulamento de TCC do curso no qual o(a) discente 
orientando(a) é vinculado(a);

APROVAÇÃO DE BANCA DE TCC



  

1. Portal da Coordenação de Curso > Atividades > Trabalho de Fim de Curso > Gerenciar Bancas



  

2. Campos para busca de bancas já 
cadastradas anteriormente

3. Bancas pendentes de aprovação

- Para visualizar o resumo das informações da banca clique 
no ícone

- Para aprovar a banca clique no ícone 
→ Nesse caso, o sistema habilitará a mesma tela que aparece para o(a) orientador(a) 
cadastrar a banca, permitindo a edição das informações inseridas anteriormente.

→ Caso não haja nada a ser alterado, clique em “Próximo Passo” e “Confirmar” até

 aparecer a mensagem. 

→ Quando todas as bancas pendentes de aprovação forem aprovadas, aparecerá a 

seguinte mensagem:


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

