
O cadastro da banca pode ser
realizado pela coordenação ou
pelo orientador

Para cadastrar pela coordenação,
deve-se acessar este menu



Em seguida procura-se o
aluno pelo nome e clica na
seta para avançar



Para que a banca seja cadastrada é
necessário que o aluno tenha
cumprido com todas as suas
obrigações, como Carga Horária,
proficiências obrigatórias, qualificação
(quando exigida) etc. Então verifiquem
primeiramente no histórico do aluno
se a única obrigação restante é a
defesa do mesmo.



Para solicitar a banca
como orientador, deve-se
acessar por este menu



Em seguida a lista dos
orientandos irá aparecer, e o
orientador deverá clicar no
botão de “Solicitar Banca” e
em seguida “Cadastrar Banca
de Defesa”



Seja pela coordenação, ou
pelo orientador, ambos os
caminhos apresentam essa
tela onde devem ser
preenchidos os dados
obrigatórios da defesa
marcados com *

Somente será possível cadastrar uma
banca ANTES de a mesma acontecer.
No momento ainda não há esta
exigência, mas futuramente o cadastro
somente poderá ser realizado com o
prazo mínimo exigido nas normas
gerais dos programas de pós-
graduação. Os programas poderão
aumentar ainda mais esse prazo, mas
não diminuí-lo.



O sistema também exigirá
que os dados sejam
inseridos pelo menos em
inglês, então clica-se na aba
e inserem-se os dados da
dissertação ou tese



Na tela seguinte deverá cadastrar-
se os membros da banca. O
sistema está configurado para
exigir o mínimo de membros
conforme as normas gerais, de
forma separada para Mestrado e
Doutorado.



Por padrão, na aba “Presidente”,
o orientador do discente será a
primeira opção, e os outros
docentes do programa estarão
logo abaixo



Na aba “Examinador Interno”
estarão inseridos todos os
docentes cadastrados do
programa, e novamente o
orientador na primeira opção.



Na aba “Examinador
externo ao programa”
pode-se pesquisar pelo
examinador pelo nome

Caso o examinador pertença a
outro programa, mas não seja
lotado na UFRPE, deve-se procurar
pelo seu nome na aba “Somente
externos”



Na aba “Examinador externo à
instituição, caso o docente já tenha
participado de alguma banca
anteriormente e tenha sido
cadastrado, o sistema irá resgatar o
cadastro.



Caso o docente não tenha sido
cadastrado previamente, clica-
se em “Cadastrar novo
membro”



Deve-se preencher os
dados obrigatórios do
docente e clicar em
“Adicionar Membro”



Depois que toda a banca tiver
sido cadastrada, clica-se em
“Próximo Passo”



Na próxima tela conferem-se os
dados da banca e caso esteja tudo
ok, clica-se em Confirmar. Caso
contrário, pode-se corrigir os Dados
Gerais ou os Membros da Banca.



Caso a banca tenha sido
cadastrada pelo orientador, ficará
pendente de aprovação pela
coordenação. Caso a coordenação
tenha cadastrado, será aprovada
automaticamente.

A aprovação e as alterações
posteriores na banca não
precisam cumprir o prazo mínimo
exigido, porém o cadastro inicial
precisará.



Para aprovar as bancas
cadastradas, a coordenação
deverá acessar este menu



Nesta tela a coordenação
poderá, visualizar, cancelar,
aprovar ou alterar a banca,
além de poder verificar o
histórico do discente



Após aprovada a banca, a
coordenação poderá gerar a ata
de defesa acessando este menu



Em seguida clicando em
“Gerar ata de defesa e
folha de correções”



Essa tela com os dados da
banca irá aparecer. A
coordenação poderá inserir o
número e o texto da ata. Um
modelo pré-cadastrado
aparecerá, a coordenação
pode editar os dados ou
substituir o texto
completamente.



Depois de gerar a ata, poderá
visualizá-la clicando em “Ver
arquivo da Ata e Folha de
Correções” (no momento não
está abrindo no Google
Chrome)



O modelo da ata aparecerá
com o texto e o número
inserido pela coordenação, os
outros dados serão
preenchidos automaticamente
de acordo com a banca
cadastrada.



Após a defesa acontecer, a
coordenação deverá inserir
seu resultado acessando
este menu



Procura-se o discente pelo
nome e escolhe a atividade
que deseja-se consolidar



Como estamos em ambiente
de teste, o sistema nos pede
para colocar um conceito,
porém o correto é estar
disponível apenas as opções
“Aprovado” ou “Reprovado”

Caso esteja diferente disto, é
necessário comunicar ao STD
para realizarem a alteração.

Em seguida clica-se em
Próximo passo.



Novamente o sistema irá
mostrar a tela para gerar a
ata de defesa caso
necessite fazer alterações.



O sistema também irá
mostrar a folha de
correções caso seja
necessário apontar
observações.



Depois de concluir as edições,
insere-se a senha e confirma o
resultado.



Caso a banca não tenha
ocorrido como planejado
inicialmente (como a
substituição de algum membro,
por exemplo), a coordenação
poderá realizar alterações na
mesma após a defesa.



A coordenação deverá clicar
em “Alterar Banca” e realizar
quaisquer alterações no
preenchimento da banca
conforme as páginas 6 a 16

Depois disso, a ata deverá ser
gerada novamente para
refletir a realidade da
alteração da banca


