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Consultar Bancas
Sistema SIGAA
Módulo Técnico Integrado

Usuários Gestores do Módulo Técnico Integrado
Perfil Gestor Técnico Integrado
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Esta funcionalidade permite ao usuário fazer a consulta de bancas de avaliação previamente
cadastradas para os trabalhos de conclusão de curso dos discentes do nível Técnico Integrado. Nesta
mesma operação, ainda será possível realizar alterações nos dados cadastrados para as bancas, bem
como realizar o cancelamento das mesmas.

Para realizar esta operação, acesse o SIGAA → Módulos → Técnico Integrado → Aluno → Trabalho de
Fim de Curso → Consultar Bancas.

A seguinte tela será exibida:

Para realizar a operação, será necessário informar um ou mais dos seguintes dados ao sistema:

Nome do Discente cujo trabalho de fim de curso será defendido na banca;
Título do Trabalho de fim de curso que será defendido na banca;
Nome de um Docente membro da banca;
Data Início do período que deverá ser utilizado como referência na busca de bancas;
Data Fim do período que deverá ser utilizado como referência na busca de bancas.

É interessante ressaltar que nos campos Data Início e Data Fim, é possível digitar as datas desejadas
ou selecioná-las no calendário exibido ao clicar no ícone .

Iremos exemplificar informando o Título do Trabalho: TÍTULO DO TRABALHO.

Caso queira desistir da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será
exibida posteriormente. Esta opção será válida sempre que for apresentada.

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em  . Esta opção será válida
para todas as telas em que estiver presente.
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Após ter fornecido os dados solicitados, clique em Buscar para prosseguir com a operação. A tela
será recarregada e passará a exibir a lista de Banca(s) Encontrada(s) que atendem aos critérios
utilizados na busca, conforme figura a seguir:

Na lista de Banca(s) Encontrada(s), clique no ícone  para visualizar os dados da banca desejada. O
sistema o direcionará para a seguinte página:

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

De volta à lista de Banca(s) Encontrada(s), clique no ícone  ao lado de uma determinada banca
para realizar alterações em seus dados. O sistema exibirá, então, a tela de cadastro dos Dados da
Banca, no seguinte formato:
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As ações contidas nesta página serão explicadas em detalhes no manual Cadastrar Banca, listado em
Manuais Relacionados, no fim deste mesmo manual.

Retornando mais uma vez à lista de Banca(s) Encontrada(s), é possível realizar o cancelamento de
uma banca previamente cadastrada clicando no ícone . A seguinte caixa de diálogo será
apresentada, para confirmação da ação:

Clique em Cancelar, caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, a
banca de defesa será automaticamente cancelada e a seguinte mensagem de sucesso será exibida
no topo da tela:

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

Cadastrar Banca
Alterar Trabalho de Fim de Curso
Declaração de Participação de Bancas

<< Voltar - Manuais do SIGAA
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