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NOTAS: 

1 . Opção para que os professores do Curso de Ciências Contábeis da FACE possam participar das bancas dos alunos de seu curso conforme suas 

áreas correlatas de pesquisa, caso tenham afinidade pelos temas/conteúdos e/ou metodologia ou por conhecimento preliminar do projeto. Os 

próprios professores incluirão seus nomes no preenchimento dos campos nas planilhas. 

2 . O orientador, caso não tenha professores participantes em sua banca em data próxima ao fechamento da agenda, designará professor(es) da 

FACE, de outro curso da UFG e/ou de outra IFES, incluindo-o(s) como membro(s) mediante consulta a esse(s) professor(es) acerca de sua 

participação. O próprio orientador deverá incluir os nomes, preenchendo os campos da planilha.  

É responsabilidade de o orientador informar os professores examinadores e o(s) orientando(s) a respeito do dia e horário da defesa; 

igualmente, caso exista algum imprevisto e ocorra alteração de datas e horários. Nesse último caso (alteração de datas e horários), a Coordenação 

de TCC deve ser informada para que atualize as informações disponibilizadas no site para o público. 

 

3. O orientador como presidente da banca examinadora deverá realizar as seguintes etapas: 

3.1) incluir a Ata de Defesa de acordo com as Base de Conhecimento encaminhada pela PROGRAD e conforme as instruções do Tutorial de 

Processo de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvidos pelo Cidarq e Cercomp em “INCLUINDO AS ATAS NO 

PROCESSO” ( encaminhado via e-mail a todos os professores da FACE juntamente a esse fluxo no dia 04/12/2020); 

3.2) preencher os dados referentes à Ata de Defesa (modelo também encaminhado por e-mail a todos os professores da FACE no dia 

04/12/2020) no documento do SEI; 

3.3) encaminhar o processo após a defesa para os examinadores assinarem, e, no caso de examinadores externos deverá proceder conforme o 

Tutorial de Processo de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso supracitado (item “ASSINATURA DE DOCUMENTOS POR 

USUÁRIOS EXTERNOS” e “PASSOS PARA CADASTRO COMO USUÁRIO EXTERNO DO SEI-UFG” e “COMO EFETUAR A 

LIBERAÇÃO DE UM DOCUMENTO PARA ASSINATURA EXTERNA”). 

 

 

OBS: após a definição das datas e horários de defesa, assim como após a definição das bancas examinadoras, o orientador devera enviar por e-

mail aos membros da banca, com cópia para a Coordenação de TCC os seguintes documento e informação: 

 o trabalho de TCC do orientando (em pdf e/ou word, conforme opção do orientador); 

 o link da sala onde será realizada a defesa.  

Esse envio deverá ser feito no período correspondente a 10 (dez) dias antes da defesa. 


