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TUTORIAL PARA CADASTRO DA BANCA DE DEFESA  

MÓDULO STRICTO SENSU 

Esta funcionalidade permite que o orientador cadastre a banca de qualificação de um 

discente. 

Para cadastrar a banca de Defesa, é necessário que o discente esteja matriculado em uma 

atividade do tipo “Dissertação”. Não será possível cadastrar mais de uma banca de defesa 

para um mesmo discente. 

Para realizar a operação, acesse SIGAA → Módulos → Portal do Docente → Ensino → 

Orientações Pós-Graduação → Meus Orientandos  

 

 

O sistema exibirá a lista com os orientandos do docente, veja na tela abaixo:  
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Na tela acima clique no ícone  e as opções de bancas serão exibidas, como neste 

momento estamos tratando da Defesa clique em Cadastrar Banca de Defesa, veja abaixo: 

 

 
 

Ao clicar em Cadastrar Banca de Defesa, a tela abaixo será apresentada: 
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Na tela acima preencha com os dados da Defesa. Os campos obrigatórios estão 

identificados pelo ícone  

Os campos de Título, Resumo e Palavras-chave permitem formatação de texto (fonte, 

parágrafo), inserção de símbolos especiais (α, β, γ), etc.  

Após inserir os dados clique em PRÓXIMO PASSO e a tela abaixo será exibida: 
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Acima, defina os membros da banca de Defesa e a sua função.  

Para cadastrar um membro como Presidente e outro como Examinador Interno, marque 

uma das funções e selecione o docente do programa na lista disponível. Em seguida clique 

em ADICIONAR MEMBRO. 

Caso deseje remover um membro clique no ícone . 

Para cadastrar um Examinador Externo ao Programa marque a função, em seguida marque 

Todos da Unilab ou Somente da Minha Unidade ou Somente Externos, digite o nome do 

docente e selecione na lista exibida. Em seguida clique em Adicionar Membro. 

Veja abaixo: 
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Caso deseje cadastrar um membro como Examinador Externo à Instituição marque a 

função, logo abaixo informe o nome do docente e selecione na lista exibida. Em seguida 

clique em ADICIONAR MEMBRO. 

 

Caso o nome do docente não seja encontrado na listagem exibida, clique em CADASTRAR 

NOVO MEMBRO, marque a nacionalidade e informe os campos solicitados. Em seguida 

clique em Adicionar Membro. 

 

Após incluir todos os membros da banca clique em Próximo Passo. 
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Na tela acima confira os dados informados. Clique em Dados Gerais ou em Membros da 

Banca, para retornar às suas respectivas páginas e se for o caso efetuar alterações. 

Clique em CONFIRMAR, a seguinte mensagem será exibida: 

 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com: drca@unilab.edu.br. 

 Bom trabalho!  

 


