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NOTAS: 

 

1. O orientador poderá alterar a banca nos casos: 

1.1. em que professor que tenha participado anteriormente da banca de TCC 1 (projeto de pesquisa) do aluno decline de sua participação; 

1.2. em que o professor esteja em afastamento; 

1.3. em que um dos membros não tenha mais vínculo com alguma IES ( conforme situações precedentes, até que nova normatização venha a 

ser estabelecida);  

Caso a alteração seja feita, recomenda-se consultar o(s) novo(s) professor(es) examinador(es) para realização do convite.  

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

Igualmente, é responsabilidade do orientador informar os membros da banca, o orientando e a Coordenação de TCC, caso ocorra a alteração 

de datas e horários. 

 

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

2.1. 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); 

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

03/12/2020) no documento do SEI; 

2.3. encaminhar o processo após a defesa para os examinadores incluírem suas notas, 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”). 

 

3. O orientador deverá encaminhar também a Ata de Defesa para o seu aluno orientando, pois o discente não tem acesso ao sistema SEI e o 

documento substituirá a folha de aprovação, documento obrigatório a ser incluso no arquivo único da versão final para depósito e para fins de 

envio ao Repositório Institucional na SIBI-UFG. 

 

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. 


