
Informações aos Orientadores e Alunos matriculados nas disciplinas de monografia  

(HL/LA/TL 915 e TL 908) – que NÃO preveem Defesa Pública   

 

A partir do 1° semestre 2020, apesar dessas disciplinas não preverem defesa pública é obrigatória a 

atuação do aluno no procedimento para indicar o Agendamento para Entrega do Trabalho no sistema 

SIGA/DAC – área aluno, sendo assim para entrega do trabalho não é necessário indicar membros da banca. 
Além de postar no SIGA/DAC o arquivo do trabalho que fez durante o semestre, o aluno deverá combinar 

com o docente e indicar a data/hora/sala ('Gabinete do Docente'). Após o aluno irá indicar o Agendamento da 

data de Entrega do Trabalho no sistema SIGA/DAC e o Orientador precisará acessar o sistema SIGA/DAC e 
validar a solicitação feita pelo aluno. Somente após essa atuação do Orientador é que a Secretaria será 

notificada para fazer a validação final. O sistema SIGA/WEB não permitirá agendamento fora de prazo. 

 

Todo o processo deve ocorrer dentro do período letivo estipulado no calendário escolar. Sendo assim, 

solicitamos que a indicação da data de agendamento no sistema deve ser feita pelo aluno com 

antecedência mínima de 4 dias, de forma que tanto o orientador, quanto a secretaria tenham um tempo 

hábil para validar a data de agendamento do trabalho. 

Observe que trata-se de agendamento da entrega de trabalho, não da Defesa Pública. O agendamento da 

Defesa será feito quando estiver o aluno estiver matriculado nas disciplinas finais (HL/LA/TL907, 

HL/LA/TL916, TL909).  

Para esclarecer as dúvidas frequentes também disponibilizamos no site o item 9. Perguntas frequentes e 

Dúvidas - Disciplinas de Orientação e Defesa de TCC pdf 

Todas as informações estão disponíveis na nossa página, bem como os Tutoriais disponibilizados pela DAC: 

https://www.iel.unicamp.br/br/content/defesa-de-monografia-informa%C3%A7%C3%B5es 

 

Atenção Docentes: Informamos que a única forma do registro destas orientações constarem no relatório 

RAD/docentes é através desse procedimento, ou seja, da solicitação de agendamento feita pelo aluno no 

SIGA, bem como as validações orientador/ secretaria dentro do período letivo. Caso não o façam, o registro 

não irá aparecer no relatório de atividade docente. 

https://www.iel.unicamp.br/sites/default/files/iel/graduacao/Perguntas%20frequentes%20e%20D%C3%BAvidas%20-%20Disciplinas%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20e%20Defesa%20de%20TCC_1.pdf
https://www.iel.unicamp.br/sites/default/files/iel/graduacao/Perguntas%20frequentes%20e%20D%C3%BAvidas%20-%20Disciplinas%20de%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20e%20Defesa%20de%20TCC_1.pdf
https://www.iel.unicamp.br/br/content/defesa-de-monografia-informa%C3%A7%C3%B5es

