
TUTORIAL PARA ATIVAÇÃO DA SALA DE APRESENTAÇÃO DO TCC

• Enviar as informações pertinentes ao dia da apresentação no mesmo dia em que se protocolizar a banca de defesa,
para que se possa publicar na página de “Cronogramas das defesas de TCC em 2020/1” do site de Engenharia de
Produção (https://engprod.fct.ufg.br/p/31117-cronograma-das-defesas-de-tcc-em-2020-1);

• As informações devem ser enviadas para o e-mail antonio.rony@ufg.br do técnico Antônio Rony Cavalcante Tonhá;

• Assim que o link do Google Meet para apresentação for criado e agendado este será colocado no site do curso para
visualização dos interessados;

• A sala será monitorada e administrada pelo técnico Antônio Rony, onde o mesmo fará o controle de frequência do
público presente, de comum acordo com o professor orientador (Presidente da banca de defesa), por meio de um
formulário (Google Forms) que será enviado 2 ou 3 vezes no decorrer da defesa e que deverá ser assinado dentro do
prazo máximo de dez (10) minutos, impreterivelmente, a partir do envio no chat;

• O arquivo em formato de planilha, com a presença dos alunos, será enviado para o professor orientador e interessado,
somente se for solicitado;

• Apenas aqueles que assinarem no mínimo duas (2) vezes o formulário terão direito à certificação de frequência

• A lista dos presentes na defesa (com direito à certidão) deverá gerar uma certidão única elaborada pelo técnico
Antônio Rony Cavalcante Tonhá que será encaminhada ao Presidente da banca de defesa (no mesmo dia da defesa)
para que o mesmo a anexe ao processo do seu orientado via SEI;

• Após assinatura digital no SEI (dentro de 24h), esta lista deverá ser reencaminhada ao técnico Antônio (em PDF) para
disponibilização ao público interessado, no site do curso (no mesmo dia);

• As informações necessárias são:

1. Nome do aluno;

2. Orientador(a);

3. Título do TCC do aluno;

4. Data e horário:
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