
Instruções sobre o agendamento de Defesas de Monografia no sistema SIGA 

 

1. O aceite da orientação 

- A Secretaria adiciona o docente como orientador da monografia no sistema SIGA; 

- O orientador é notificado através de um e-mail automático enviado pelo SIGA para validar a orientação;  

– Para validar a orientação: entrar em SIGA - Vida Acadêmica/Histórico Escolar, depois em Trabalho de 

Conclusão de Curso e Gerenciar trabalhos de conclusão de curso. 

 

 

2. O agendamento da defesa no SIGA e a inserção da monografia no sistema 

- Nas disciplinas que preveem defesa pública, o aluno deve solicitar o agendamento da defesa da MONOGRAFIA no 

SIGA (https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso/default/login.xhtml?code=1589803156934);  

- Ao solicitar o agendamento da defesa, o aluno precisa postar, em formato pdf, o arquivo da monografia, indicando 

data/horário e os membros da banca; 

– Após a inserção da monografia no sistema, o orientador verifica o arquivo e o valida, aceitando ou solicitando correções 

(neste caso, o fluxo retorna ao aluno); 

– Depois do aceite do orientador, a secretaria valida a solicitação e indica o local da defesa;  

- Para as disciplinas que não preveem defesa pública, o aluno faz todo procedimento acima informado para postar o seu 

trabalho no SIGA, mas não preenche os campos relativos ao agendamento da defesa. 

 

DISCIPLINAS QUE PREVEEM DEFESA 

HL/LA/TL 907 

HL/LA 916 

TL 909  

 

DISCIPLINAS QUE NÃO PREVEEM DEFESA 

HL/LA 915 

TL 908 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- A entrega do trabalho/defesa da monografia deve ocorrer no período letivo, conforme o Calendário Escolar (DAC), 

uma vez que o sistema não permite que entregas/apresentações sejam feitas durante a semana de estudos.  A solicitação 

de agendamento deve ser realizada até duas semanas antes da data da defesa; 

 

- 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.  

 

- A banca é constituída pelo professor orientador e mais dois membros com titulação mínima de mestrado; 

 

- O sistema permite o envio do plano/projeto de trabalho que será realizado pelo aluno, este procedimento, porém, é 

opcional, ficando a critério do orientador a postagem no sistema. Caso o orientador opte por inserir o plano/projeto, este 

deve ser postado pelo aluno, em formato pdf, no SIGA; após isso, orientador verifica o arquivo e o valida, aceitando ou 

solicitando correções (neste caso, o fluxo retorna ao aluno);  

 

https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso/default/login.xhtml?code=1589803156934


- Neste primeiro semestre de 2020, excepcionalmente, as defesas ocorrerão de forma virtual, por videoconferência. 

Esta medida poderá ser estendida ao próximo semestre. 

 

 

3. Procedimentos após a Defesa:  

- O docente responsável pela disciplina deverá atribuir a nota final e a frequência do aluno no SIGA, via Fluxo de 

TCCs/Monografias; 

- O aluno poderá fazer o upload da versão final do trabalho para publicação até o último dia de retificação de notas, 

conforme o calendário acadêmico. Após esse prazo, o sistema estará fechado; 

- O orientador deve indicar no sistema a concordância com a publicação monografia. Após isso, ela será enviada 

via sistema** à Biblioteca;  

**o arquivo ficará guardado no SIGA até que essa parte do sistema esteja ativa. Até que isto ocorra, a entrega da mídia e 

o termo de autorização deverão ocorrer na Secretaria. 

 

 

4. Sobre coorientação e cadastramento dos membros da banca  

- Coorientação 

O sistema da DAC permite que alunos ou ex-alunos de pós-graduação, pós-docs e profissionais externos (docentes) 

coorientem a monografia de alunos da graduação. Para isso, os mesmos precisam ser cadastrados como colaboradores 

externos.  

Assim, se o orientador quiser indicar um coorientador externo, ele deverá preencher o formulário anexo e encaminhá-lo à 

Secretaria 15 dias antes da data de defesa, para que seja efetuado a tempo o cadastro do docente como coorientador, bem 

solicitar ao Setor de Informática do IEL que libere a senha e o acesso ao sistema.  

Caso o coorientador seja Docente da Unicamp, o próprio responsável pela disciplina, poderá incluí-lo no SIGA. 

Não será atribuída carga didática ao coorientador, mas ele receberá o certificado de que atuou como coorientador. Ele não 

poderá compor a banca examinadora. 

 

- Membros de banca não cadastrados no sistema da DAC/SIGA 

Só podem ser adicionados no SIGA-Fluxo de TCCs os membros da banca que tenham preenchido o cadastro de 

colaborador externo à carreira Docente da Unicamp.  Havendo necessidade de incluir um novo docente, o aluno deverá 

preencher o formulário anexo e encaminhá-lo à Secretaria com antecedência mínima de 15 dias da data da defesa, 

para que a Secretaria efetue seu cadastro e o aluno possa indicá-lo no momento da solicitação de agendamento. 

 

 

5. Avaliação parcial (OPCIONAL) 

Apesar de o sistema disponibilizar a ferramenta avaliação parcial, a qual é opcional, somente os membros da banca que 

forem docentes da Unicamp conseguirão atribuir nota parcial ao trabalho através do SIGA. Com ou sem cadastramento de 

notas parciais, o docente responsável pela disciplina deverá atribuir a nota final e registrar a frequência do aluno no SIGA, 

via Fluxo de Monografias. 

 

 

Tutorial em: 

Atuação do Orientador 

https://www.dac.unicamp.br/portal/tutoriais-dgva/tutorial-tccmonografia/responsavelorientadorcoordenador 

Atuação do Aluno 

https://www.dac.unicamp.br/portal/tutoriais-dgva/tutorial-tccmonografia/alunos 

https://www.iel.unicamp.br/sites/default/files/iel/graduacao/Formul%C3%A1rio%20de%20Cadastro%20de%20Colaborador%20Externo%20-%20Coorientador.doc
https://www.iel.unicamp.br/sites/default/files/iel/graduacao/Formul%C3%A1rio%20de%20Cadastro%20de%20Colaborador%20Externo%20-%20Membro%20de%20banca.doc
https://www.dac.unicamp.br/portal/tutoriais-dgva/tutorial-tccmonografia/responsavelorientadorcoordenador
https://www.dac.unicamp.br/portal/tutoriais-dgva/tutorial-tccmonografia/alunos

