
Tutorial 2. Como a Coordenação/Secretaria de Curso homologa o pedido de defesa de 

TCC?  

1. Após acessar o SIGAA, o(a) coordenador(a) deverá acessar o Portal da Coordenação e 

clicar no menu Atividades, disponível na parte superior da tela inicial do portal e, em 

seguida, selecionar as seguintes opções:  Trabalho de Fim de Curso > Gerenciar Bancas. 

Obs.: O menu Atividades também está disponível no perfil de Secretaria, no SIGAA.  

 

 

 

2. Em seguida o sistema levará a seguinte tela, onde a Coordenação/Secretaria de curso 

poderá gerenciar as bancas que ainda estão pendentes de homologação. Nesta tela é 

possível visualizar os dados das bancas solicitadas (clicando em ) e conferir se as 

informações cadastradas pelo(a) docente solicitante estão corretas. 

 



 

Ao clicar no ícone (aceitar solicitação de cadastro de banca), a coordenação poderá 

alterar dados da banca como atividade matriculada, tipo de trabalho de conclusão, agência 

financiadora e local, além dos dados do trabalho, como título, data, área, resumo e 

palavras-chave. Após fazer a conferência e certificar-se de que tudo está correto, basta 

clicar em Próximo Passo, no final da página. 

 

3. Na página seguinte o sistema apresentará os membros da banca. Neste momento a 

Coordenação /Secretaria de curso deverá conferir se os dados dos membros da banca de 

TCC estão corretos. Caso seja preciso, é possível adicionar docentes internos à instituição 

(para os quais pode-se fazer pesquisa pelo nome do docente) ou externos à instituição - 

caso o(a) docente ainda não possua cadastrado, basta clicar em cadastrar novo membro 

(para tanto será necessário dados como CPF, nome completo, e-mail, instituição de ensino e 

maior formação do(a) docente a ser cadastrado(a)). Finalizada a fase de conferência, basta 

clicar em Próximo Passo, no final da página. 

 



 

 

4. A tela seguinte apresentará o resumo da banca a ser homologada. Em seguida, basta 

conferir se os dados estão corretos e clicar em confirmar. Caso seja preciso, é possível 

retornar aos Dados Gerais do trabalho ou aos Membros da Banca. 

 

 

 

Certifique-se de que o processo foi concluído: o sistema apresentará a tela de confirmação 

da homologação de banca.  

 



 

 

Atenção: O(A) docente orientador(a) somente conseguirá lançar a menção e consolidar a 

atividade de TCC se a solicitação de banca estiver devidamente homologada pela 

Coordenação ou Secretaria de Curso. 

 

 


