
Solicitação de Banca via SEI 
 
A solicitação de banca de Mestrado e Doutorado é feita pelo(a) Orientador(a) do(a) discente. 
 
Caso o participante externo ainda não tenha acesso ao SEI UFU, ele deverá solicitar seu 
cadastramento no site:  
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_orig
em=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0 
 
 
 
Acessar o site: https://www.sei.ufu.br/ 
 
Usuário: seu login do e-mail UFU até o @ 
ex.: 
e-mail: nome@ufu.br 
SEI: nome 
Senha: a mesma do e-mail UFU 
 
No SEI você deverá iniciar um novo processo clicando em: “Iniciar Processo” 
 

 
 
 
Clicar no “+” para expandir o menu de opções. 
 

 
 
Escolher a opção “Stricto Sensu: Bancas Examinadoras – Indicação e Atuação” 
 
Especificação: preencher com o nome completo do discente 
 
Interessados: 
- COLPPGEB 
 
Ao final da página escolher a opção “Restrito”, escolher a opção “Controle Interno” e salvar. 
 
 

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.sei.ufu.br/
mailto:nome@ufu.br


 
 
Será gerado um processo. 
 
No menu lateral esquerdo, clicar sobre o número do processo. 

 
 
Será aberto um menu superior no meio da página, clicar em “Incluir Documento” 
 

 
 
 
Escolha “Externo” 
 

 
 
Preencha os campos: 
 
Tipo de Documento: Solicitação 
Data do Documento: data da solicitação 
Número/Nome da Árvore: de Branca Examinadora 
Formato: Nato Digital 
Interessados: COLPPGEB 



 
 
Nível de Acesso: “Restrito”, escolher a opção “Informação Pessoal” 
Anexar arquivo: inserir o documento de solicitação de banca em PDF. 
Confirmar Dados 
 
 

 
 
Caso o documento inserido contenha algum erro e/ou precise de modificação, ele poderá ser 
excluído clicando no botão “Excluir” no menu superior da página. 
 
Repetir o processo para anexar os documentos comprobatórios conforme: 
 
“RESOLUÇÃO No 11/2012, DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
Seção IV 
Da Defesa de Dissertação de Mestrado 
Art. 29. Para obter o título de Mestre em Ciências, o aluno deverá ter sua dissertação aprovada 
por Banca Examinadora, em defesa pública e presencial, em local e data previamente 
divulgados. 
... 
VI – comprovar, pelo menos, um dos seguintes itens: 
a) o registro de patente nacional ou internacional; 
b) a publicação de capítulo de livro ou livro com ISBN e corpo editorial em área afim às linhas de 
pesquisa do Programa (excluem-se os artigos apresentados em eventos técnicocientíficos e 
publicados em formato de livro); 



c) a publicação ou o aceite definitivo de pelo menos um artigo em periódico científico 
qualificado, com corpo editorial e revisão por pares, em área afim às linhas de pesquisa do 
Programa; ou 
d) a publicação ou o aceite definitivo de pelo menos um artigo completo em congresso e a 
submissão de pelo menos um artigo para periódico científico qualificado, com corpo editorial e 
revisão por pares, ambos em áreas afins às linhas de pesquisa do Programa.” 
 
Atenção: o preenchimento correto das informações do Formulário de Solicitação de Banca é 
extremamente importante para o Coleta. 
 
------------------------------------------ 
 
Tipo de Documento: Artigo / e-mail (Aceite) 
Data do Documento: data da publicação / do e-mail de aceite 
Número/Nome da Árvore: “Nome do artigo” / de aceite do artigo) 
Formato: Nato Digital 
Interessados: COLPPGEB 
Nível de Acesso: “Restrito”, escolher a opção “Informação Pessoal” 
Anexar arquivo: inserir o documento comprobatório em PDF. 
Confirmar Dados 
 
Para enviar o processo aos interessados, clicar novamente sobre o número do processo 

 
 
No menu central, clicar em “Enviar Processo” 

 
 
Informar Unidades: PPGEB 
 
Clicar em “Enviar” 

 
 
 


