
Informações aos Orientadores e Alunos matriculados nas disciplinas  

(HL/LA/TL907, HL/LA/TL916, TL909) – que preveem Defesa Pública   

 

A partir do 1° semestre 2020 os alunos deverão fazer a solicitação de Agendamento das Defesas de 
Monografia das disciplinas que preveem a Defesa Pública no sistema SIGA/DAC – área aluno. Após feita a 

solicitação de agendamento o orientador precisará acessar o sistema SIGA/DAC e validar a solicitação feita 

pelo aluno e por isso, precisarão acordar a data de agendamento, bem como a indicação dos membros da 
banca. O sistema SIGA/WEB não permitirá agendamento fora de prazo. 

 

Somente após essa atuação do Orientador é que a Secretaria será notificada para validar a solicitação, 
efetivar o agendamento e gerar os documentos (e-mail convite, declarações e ata). O arquivo/trabalho 

postado pelo aluno no SIGA será enviado aos membros da banca juntamente com o convite da apresentação 

através de um e-mail automático enviado pelo SIGA. 

 

As defesas deverão ocorrer dentro do período letivo estipulado no calendário escolar e devem ser 

agendadas com antecedência mínima de 15 dias, de forma que tanto o aluno, o orientador, quanto a 

Secretaria tenham tempo hábil para validar o agendamento da defesa, bem como, se for necessário, seja feito 
o cadastro de membro externo. 

 

Até segunda ordem, excepcionalmente, as defesas ocorrerão de forma virtual, por videoconferência. Só serão 

realizadas, com o suporte técnico do setor de audiovisual, duas defesas por período. Favor atentar as 
informações disponíveis no item 2.1. Procedimentos das Defesas não presenciais  - Apoio da 

informática pdf 
Lembrem-se que: as defesas de monografia levam em torno de 2 horas e os horários deverão ser agendados 
em horas inteiras (por exemplo: das 10h às 12h), levando em consideração o horário de atendimento da 

Secretaria e da Informática - setor de audiovisual, no período diurno. 

 
As instruções para agendamento e inserção da monografia no sistema SIGA/DAC, procedimento após 

Defesa no sistema SIGA/DAC, cadastro de Membros de banca não cadastrados no sistema SIGA/DAC: 

ver item 8. Instruções sobre o agendamento de Defesas de Monografia no sistema SIGA pdf 

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/Docente é através 

desse procedimento, ou seja, da solicitação de agendamento feita pelo aluno no SIGA/DAC, bem como as 
validações do orientador e da secretaria dentro do período letivo. Caso não o façam, o registro não irá 

aparecer no RAD - Relatório de Atividade Docente. 

 

https://www.iel.unicamp.br/sites/default/files/iel/graduacao/Procedimentos%20das%20Defesas%20n%C3%A3o%20presenciais%20-%20apoio%20da%20inform%C3%A1tica%20_29_10_2020.pdf
https://www.iel.unicamp.br/sites/default/files/iel/graduacao/Procedimentos%20das%20Defesas%20n%C3%A3o%20presenciais%20-%20apoio%20da%20inform%C3%A1tica%20_29_10_2020.pdf
https://www.iel.unicamp.br/sites/default/files/iel/graduacao/Instru%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20agendamento%20de%20Defesas%20de%20Monografia%20no%20sitema%20SIGA_06_08_2020.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/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

