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1. Para que o aluno tenha sua banca cadastrada, é necessário que ele esteja matriculado na atividade 
“QUALIFICAÇÃO”. Caso o aluno não esteja matriculado entrar em contato com a secretaria da 
coordenação.  

2. Realizar o agendamento da banca no SIGAA: 

2.1. Acessar ENSINO -> ORIENTAÇÕES PÓS

 

2.2. Localizar o aluno, marcar a opção SOLICITAR BANCA e selecionar 
QUALIFICAÇÃO  
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BANCA DE QUALIFICAÇÂO 

Para que o aluno tenha sua banca cadastrada, é necessário que ele esteja matriculado na atividade 
“QUALIFICAÇÃO”. Caso o aluno não esteja matriculado entrar em contato com a secretaria da 

Realizar o agendamento da banca no SIGAA:  

> ORIENTAÇÕES PÓS-GRADUAÇÃO -> BANCAS -> SOLICITAR CADASTRO

Localizar o aluno, marcar a opção SOLICITAR BANCA e selecionar CADASTRAR BANCA DE 
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Para que o aluno tenha sua banca cadastrada, é necessário que ele esteja matriculado na atividade 
“QUALIFICAÇÃO”. Caso o aluno não esteja matriculado entrar em contato com a secretaria da 

> SOLICITAR CADASTRO 

 

CADASTRAR BANCA DE 
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2.3. Abrirá a tela para cadastro da banca

 

Obs: No campo “LOCAL” deve ser colocada a expressão “A definir”. Após a reserva da sala essa informação 
será inserida pela secretaria. Em caso de banca remota colocar o link para acesso à sala virtual. 
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Abrirá a tela para cadastro da banca 

er colocada a expressão “A definir”. Após a reserva da sala essa informação 
será inserida pela secretaria. Em caso de banca remota colocar o link para acesso à sala virtual. 
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er colocada a expressão “A definir”. Após a reserva da sala essa informação 
será inserida pela secretaria. Em caso de banca remota colocar o link para acesso à sala virtual.  
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2.4- Preencher os campos com os dados do trabalho em português e inglês (Título, 
Chave).  

 

 

2.5. Após preencher os dados do trabalho clicar em “Próximo passo”
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Preencher os campos com os dados do trabalho em português e inglês (Título, 

Após preencher os dados do trabalho clicar em “Próximo passo” 
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Preencher os campos com os dados do trabalho em português e inglês (Título, Resumo e Palavras-
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2.6. Abrirá a tela para cadastro dos membros da banca

Ao cadastrar a banca os membros podem ser Examinador Interno, Examinador Externo ao Programa ou 
Examinador Externo à Instituição.  

 

2.7- Quando o examinador for externo á Instituição, deve
é cadastrado no sistema. Caso ele não seja será necessário realizar o cadastro clicando em CADASTRAR 
NOVO MEMBRO.  
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Abrirá a tela para cadastro dos membros da banca 

Ao cadastrar a banca os membros podem ser Examinador Interno, Examinador Externo ao Programa ou 
 

Quando o examinador for externo á Instituição, deve-se realizar a busca pelo nome para saber se ele já 
é cadastrado no sistema. Caso ele não seja será necessário realizar o cadastro clicando em CADASTRAR 
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Ao cadastrar a banca os membros podem ser Examinador Interno, Examinador Externo ao Programa ou 

 

se realizar a busca pelo nome para saber se ele já 
é cadastrado no sistema. Caso ele não seja será necessário realizar o cadastro clicando em CADASTRAR 
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2.7.1. Ao colocar o CPF o nome é buscado nos dados da Receita Federal, em caso de número incorreto o 
cadastro não será realizado. Os demais dados devem ser preenchidos. 

Obs.: Caso não localize a Instituição de Ensino do membro, ou observe alguma inconsistência nos dados, 
entrar em contato com a secretaria da coordenação. 

2.8. Após o cadastro de todos os membros da banca, clicar em PRÓXIMO PASSO. 
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Ao colocar o CPF o nome é buscado nos dados da Receita Federal, em caso de número incorreto o 
cadastro não será realizado. Os demais dados devem ser preenchidos.  

Caso não localize a Instituição de Ensino do membro, ou observe alguma inconsistência nos dados, 
entrar em contato com a secretaria da coordenação.  

Após o cadastro de todos os membros da banca, clicar em PRÓXIMO PASSO.  
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Ao colocar o CPF o nome é buscado nos dados da Receita Federal, em caso de número incorreto o 

 

Caso não localize a Instituição de Ensino do membro, ou observe alguma inconsistência nos dados, 
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2.9. Será apresentado o resumo da banca cadastrada para confirmação.
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umo da banca cadastrada para confirmação. 
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2.10. A banca será cadastrada e ficará pendente de aprovação da coordenação. 

 

3. A Coordenação confirmará se os requisitos para a Qualificação foram cumpridos de acordo com a 
Resolução POSMAT 13/17. São eles: 

- Integralização dos 21 créditos exigidos;

- Banca examinadora constituída pelo Orientador (como Presidente), Coorientador (se houver), no mínimo 
um membro do programa e um externo ao programa. 

4. Em caso de membro externo ao CEFET
orientações para seu cadastro no SIPAC. 
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A banca será cadastrada e ficará pendente de aprovação da coordenação.  

A Coordenação confirmará se os requisitos para a Qualificação foram cumpridos de acordo com a 
es:  

Integralização dos 21 créditos exigidos; 

Banca examinadora constituída pelo Orientador (como Presidente), Coorientador (se houver), no mínimo 
um membro do programa e um externo ao programa.  

Em caso de membro externo ao CEFET-MG, a secretaria encaminhará e-mail para esse membro, com as 
orientações para seu cadastro no SIPAC.  
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A Coordenação confirmará se os requisitos para a Qualificação foram cumpridos de acordo com a 

Banca examinadora constituída pelo Orientador (como Presidente), Coorientador (se houver), no mínimo 

mail para esse membro, com as 
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5. A Ata será cadastrada no sistema até um dia antes da realização da banca, os membros devem assiná
posteriormente.  

6) Caberá ao presidente da banca solicitar que os m
o aluno só será aprovado no sistema após a assinatura na ata de todos os membros da banca. 
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A Ata será cadastrada no sistema até um dia antes da realização da banca, os membros devem assiná

Caberá ao presidente da banca solicitar que os membros realizem a assinatura do documento no SIPAC, 
o aluno só será aprovado no sistema após a assinatura na ata de todos os membros da banca. 
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A Ata será cadastrada no sistema até um dia antes da realização da banca, os membros devem assiná-la 

embros realizem a assinatura do documento no SIPAC, 
o aluno só será aprovado no sistema após a assinatura na ata de todos os membros da banca.  
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1. Para que o aluno tenha sua banca cadastrada, é necessário que ele esteja matriculado na atividade 
“DEFESA”. Caso o aluno não esteja matriculado entrar em contato com a secretaria da coordenação. 

2. Realizar o agendamento da banca no SIGAA, da mesma forma que na Qualificação. 

3. Encaminhar para a secretaria do programa o comprovante de publicação confo
13/17. 

4. A Coordenação confirmará se os requisitos foram cumpridos de acordo com a Resolução POSMAT 13/17. 
São eles:  

- Integralização dos créditos em disciplinas;

- Aprovação em Defesa de Qualificação de Mestrado;

- Comprovação de publicação ou aceite de trabalho completo para publicação em revista especializada 
classificada pelo sistema Qualis da CAPES relativo à área “Engenharias II” com classificação A1, A2, B1, B2 
ou B3 no ano vigente.  

- Banca examinadora constituída pelo Orientador (como Presidente), Coorientador (se houver), no mínimo 
um membro do programa e de no mínimo mais um membro externo. 

5. Em caso de membro externo ao CEFET
orientações para seu cadastro no SIPAC. 

6. As atas serão cadastrados no sistema SIPAC até um dia antes da banca, e os membros devem assiná
posteriormente. 

7. Cabe aos presidente da banca solicitar que os membros realizem a assinatura
no sistema após a assinatura na ata de todos os membros da banca. 

8. As atas são disponibilizadas de forma pública, devendo o orientador solicitar a forma sigilosa, com 
justificativa.  

9. Após a assinatura de todos os membros, a Folha de aprovação ( que é inserida
disponível para impressão.  

10. Após a banca defesa, o orientador deverá aguardar a submissão da dissertação do seu orientando. 
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BANCA DE DEFESA 

 

Para que o aluno tenha sua banca cadastrada, é necessário que ele esteja matriculado na atividade 
”. Caso o aluno não esteja matriculado entrar em contato com a secretaria da coordenação. 

Realizar o agendamento da banca no SIGAA, da mesma forma que na Qualificação. 

Encaminhar para a secretaria do programa o comprovante de publicação conforme Resolução POSMAT 

A Coordenação confirmará se os requisitos foram cumpridos de acordo com a Resolução POSMAT 13/17. 

Integralização dos créditos em disciplinas; 

Aprovação em Defesa de Qualificação de Mestrado; 

Comprovação de publicação ou aceite de trabalho completo para publicação em revista especializada 
classificada pelo sistema Qualis da CAPES relativo à área “Engenharias II” com classificação A1, A2, B1, B2 

ituída pelo Orientador (como Presidente), Coorientador (se houver), no mínimo 
um membro do programa e de no mínimo mais um membro externo.  

Em caso de membro externo ao CEFET-MG, a secretaria encaminhará e-mail para esse membro, com as 
seu cadastro no SIPAC.  

As atas serão cadastrados no sistema SIPAC até um dia antes da banca, e os membros devem assiná

Cabe aos presidente da banca solicitar que os membros realizem a assinatura, o aluno só será aprovado 
a após a assinatura na ata de todos os membros da banca.  

As atas são disponibilizadas de forma pública, devendo o orientador solicitar a forma sigilosa, com 

Após a assinatura de todos os membros, a Folha de aprovação ( que é inserida

Após a banca defesa, o orientador deverá aguardar a submissão da dissertação do seu orientando. 

 

                                                 10/10 

Para que o aluno tenha sua banca cadastrada, é necessário que ele esteja matriculado na atividade 
”. Caso o aluno não esteja matriculado entrar em contato com a secretaria da coordenação.  

Realizar o agendamento da banca no SIGAA, da mesma forma que na Qualificação.  

rme Resolução POSMAT 

A Coordenação confirmará se os requisitos foram cumpridos de acordo com a Resolução POSMAT 13/17. 

Comprovação de publicação ou aceite de trabalho completo para publicação em revista especializada 
classificada pelo sistema Qualis da CAPES relativo à área “Engenharias II” com classificação A1, A2, B1, B2 

ituída pelo Orientador (como Presidente), Coorientador (se houver), no mínimo 

mail para esse membro, com as 

As atas serão cadastrados no sistema SIPAC até um dia antes da banca, e os membros devem assiná-la 

, o aluno só será aprovado 

As atas são disponibilizadas de forma pública, devendo o orientador solicitar a forma sigilosa, com 

Após a assinatura de todos os membros, a Folha de aprovação ( que é inserida na Dissertação) fica 

Após a banca defesa, o orientador deverá aguardar a submissão da dissertação do seu orientando.  
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10.1. Selecione o orientando desejado clicando no ícone “Revisar Tese/Dissertação”

 

10.2. Na tela que abrirá altere o status para “aprovar” ou “retornar para adequação”. Insira uma 
observação para o orientando e clique em “cadastrar”. 

 

10.3. No caso de aprovação, o orientando procederá com a submissão da versão da dissertação com a ficha 
catalográfica. Após a aprovação com a ficha catalográfica, é de competência do orientando e da 
coordenação finalizar o processo.  
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Selecione o orientando desejado clicando no ícone “Revisar Tese/Dissertação”

 

Na tela que abrirá altere o status para “aprovar” ou “retornar para adequação”. Insira uma 
observação para o orientando e clique em “cadastrar”.  

No caso de aprovação, o orientando procederá com a submissão da versão da dissertação com a ficha 
talográfica. Após a aprovação com a ficha catalográfica, é de competência do orientando e da 
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Selecione o orientando desejado clicando no ícone “Revisar Tese/Dissertação” 

Na tela que abrirá altere o status para “aprovar” ou “retornar para adequação”. Insira uma 

 

No caso de aprovação, o orientando procederá com a submissão da versão da dissertação com a ficha 
talográfica. Após a aprovação com a ficha catalográfica, é de competência do orientando e da 


