
FLUXO TCCs SIGA - AD064
PRAZOS - 2os/2022*

1 a
 E

T
A

P
A

2 a
 E

T
A

P
A

3 a
 E

T
A

P
A

4 a
 E

T
A

P
A

5 a
 E

T
A

P
A

CADASTRO DO ORIENTADOR/CO-ORIENTADOR
Professoras informam orientador por e-mail

Secretaria cadastra os dados no SIGA

Orientador valida aceite no SIGA

SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TCC
Estudantes solicitam apresentação no SIGA (anexarão apenas uma folha de resumo)

Orientador valida solicitação de apresentação

Secretaria valida solicitação de apresentação

ENTREGA/APRESENTAÇÃO
Estudantes entregam/apresentam TCCs para bancas

Orientadoras (docentes responsáveis pelas disciplinas) cadastram notas/

conceitos finais no sistema

ALUNO APROVADO ENVIA A VERSÃO FINAL NO SIGA
Estudantes solicitam ficha catalográfico à Biblioteca do IA

Estudantes corrigem suas versões finais e adicionam ficha catalográfico

Estudantes enviam suas versões finais prontas no SIGA

VALIDAÇÃO DE VERSÃO FINAL PARA PUBLICAÇÃO
Orientador aprova ou rejeita versões recebidas no SIGA

Secretaria valida autorizações de publicação das versões finais

Biblioteca do IA publica versões finais autorizadas

até 21/10/21

ESTUDANTES solicitarão no SIGA (opção alaranjada) até 24/11/2022
e indicarão data e horário da apresentação

(PS: período de apresentações: >> até 07/12/2022

ESTUDANTES solicitarão no SIGA (opção alaranjada) até 24/11/2022
e indicarão data e horário da apresentação

(PS: período de apresentações: >> até 07/12/2022

ESTUDANTES – Uploads de trabalhos filmados no drive:

>> 09 a 19/12/2022
ESTUDANTES – Uploads de trabalhos filmados no drive:

>> 09 a 19/12/2022

ESTUDANTE tem até 30/03/2023 para fazer upload da versão
final no SIGA
ESTUDANTE tem até 30/03/2023 para fazer upload da versão
final no SIGA

Orientador tem até 31/05/2023 para atuar na versão final do
estudante que será publicada
Orientador tem até 31/05/2023 para atuar na versão final do
estudante que será publicada

Inserção de nota/conceito pelas docentes responsáveis:

>> 12 a 23/12/2022
Inserção de nota/conceito pelas docentes responsáveis:

>> 12 a 23/12/2022

CADASTRO DO ORIENTADOR/CO-ORIENTADOR
Professoras informam orientador por e-mail

Secretaria cadastra os dados no SIGA

Orientador valida aceite no SIGA
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