
Tutorial 4. Como emitir declaração de participação em banca de TCC no SIGAA (portal 

docente)? 

1. Após a realização da banca do TCC e da consolidação da Atividade, o(a) professor(a) 

orientador(a) ou membro da banca interno poderá emitir a sua declaração de participação 

em banca. O processo de emissão de declaração é muito simples, para tanto, após acessar o 

SIGAA, basta que o(a) docente acesse o Portal do Docente, clique no menu Ensino, disponível 

na parte superior da tela inicial do portal e, em seguida, selecione a seguinte opção: 

Declaração de Participação em Banca de Graduação. 

 

 

2. Em seguida o sistema levará à tela onde o(a) docente poderá visualizar as bancas de TCC 

das quais participou como orientador(a) ou como membro avaliador(a) interno(a). Para emitir 

a declaração de participação em banca de graduação, basta clicar no botão ao lado do 

nome do(a) estudante para realizar a emissão do documento.  

 

 

 



 

Observação: O Sistema poderá apresentar algumas configurações necessárias para os 

navegadores Firefox e Internet Explorer que se fazem necessárias para a emissão da 

declaração. 

 

3. Em seguida o Sistema apresentará o documento que poderá ser impresso ao clicar no botão 

imprimir , disponível no fim da página. 

 

 

 

Observação sobre emissão de declaração de participação em bancas, pelas coordenações e 

secretarias de curso, para membros internos e externos: As Coordenações e Secretarias de 

curso podem realizar a emissão de declaração de participação em banca para membros 

externos ou internos, como segue: 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 > 

Declaração de Participação de Bancas e inserir 1(um) ou mais dados requeridos na busca 

do(a) estudante que se deseja emitir a declaração do TCC defendido. Ressalta-se que o menu 

Atividades também está disponível no perfil de Secretaria, no SIGAA.   


