
PROCEDIMENTOS PARA AGENDAMENTO DE BANCA NO SISTEMA SEI 
 
Seguem os procedimentos para agendamento de banca (de qualificação ou de defesa final): 
 
 - Abertura de processo no Sistema SEI, pelo(a) orientador(a) do(a) estudante. 
 
 - Prazo de antecedência mínima para envio: 30 dias 
 
Para abertura do processo: 
 - Clicar em “Iniciar Processo” 
 

 
 
 - No Campo “Escolha o tipo de processo”: buscar pelo tipo mostrado na imagem abaixo. 
“Stricto sensu: Bancas Examinadoras – Indicação e Atuação”. 
 

 
 
 
- Ao clicar, o sistema irá direcionar para a página seguinte. 
 

 
 
 Na página acima preencher: 
 - Especificação:  
Defesa de Qualificação de Mestrado do(a) estudante xxxx OU Defesa de Dissertação de Mestrado do(a) estudante xxxxx 
 



 - Interessados: 
Digite o nome do aluno. O sistema mostrará os registros. Opte pelo nome do aluno em questão 
Digite o nome do orientador. O sistema mostrará os registros. Opte pelo nome do orientador. 
 
 - Nível de acesso: 
Restrito 
 - Hipótese legal 
Informação pessoal 
 
- SALVAR (Ao salvar, o sistema abrirá a próxima página). 
 
- Clicar em NOVO DOCUMENTO (conforme imagem abaixo). 
 

 
 
- No campo “Escolha o tipo de documento” digitar e: CADASTRO DE BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO-SIPPOS 
 

 
 
 
 - ao clicar no tipo de documento, abrirá a próxima página: 
 

 
Preencher os dados obrigatórios: 
 - Descrição:  Defesa de Qualificação de Mestrado do(a) estudante xxxx OU Defesa de Dissertação de Mestrado do(a) 
estudante xxxxx 
 - Nível de acesso: Restrito 
 - Hipótese legal: informação pessoal. 
 - Clicar em CONFIRMAR DADOS 
 - Após confirmar, irá aparecer o formulário padrão (em uma outra aba, pop-up), pronto para edição. 
 - Caso não abra automaticamente para edição, clicar em editar documento (conforme imagem abaixo) 



 

 
 
 - Preencher os campos do formulário (todos são obrigatórios). 
 - SE FOR UMA BANCA DE QUALIFICAÇÃO, no campo TIPO DE BANCA, acrescentar: (X) Qualificação. 
 - Se for banca de defesa final, marcar Original ou Reformulação, conforme o caso. 
 
 - Após preenchimento de TODOS OS DADOS, clicar em salvar e depois assinar. 
 

 
 

OBSERVAÇÕES:  

 - Se a banca for fechada (condições de sigilo), é necessário acrescentar despacho no processo, com justificativa para não abertura 

da banca. 

Observar que: 

 - se o avaliador é da UnB ele é considerado INTERNO e NÃO VINCULADO AO PROGRAMA 

- se o avaliador não é da UnB ele é considerado EXTERNO e NÃO VINCULADO AO PROGRAMA. 

 



 - Para realização da banca é necessário que o estudante comprove os pré-requisitos conforme Resolução 001-2019, que trata da 

obrigatoriedade das publicações. 

 - O orientador poderá incluir os comprovantes diretamente no sistema SEI ou solicitar que o estudante os envie para o e-mail da 

secretaria. 

Com o formulário devidamente preenchido, clicar em enviar processo (imagem abaixo). 

 

 

No campo Unidades: digitar FGA e clicar em FGA / PPG (imagem abaixo) 

 

 - Clicar em ENVIAR. 

 


