
Perguntas Frequentes e Dúvidas - Disciplinas de Orientação e Defesa de TCC 

 

1) O que é a proposta? 

É um plano/projeto de trabalho que pode se requerido pelo orientador no início do semestre. 

 

2) Eu preciso enviar a proposta via SIGA? 

No IEL o envio da proposta (plano/projeto de trabalho) é opcional, se o seu orientador não solicitou, você 

deverá “pular” essa etapa no SIGA, seguindo direto para o upload do trabalho final e agendamento da 

defesa/entrega do trabalho. Caso ele tenha solicitado, somente depois que ela for aceita por ele no SIGA é que 

você poderá enviar o seu trabalho. 

 

3) Eu preciso indicar data, hora, membros da banca e local da defesa? 
Você deve preencher os campos data e hora, conforme acordado com seu orientador. Os membros devem ser inseridos 

pelo orientador na opção Avaliadores. Já o local será reservado pela Secretaria de Graduação e indicado no SIGA 

no momento da validação da solicitação. 

Lembre-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. 

 

4) Posso solicitar o agendamento da defesa e depois enviar o arquivo do trabalho por e-mail? 

Não, ao solicitar o agendamento da defesa no SIGA, você já precisa postar o arquivo do trabalho, em formato 

pdf. O arquivo será enviado aos membros da banca juntamente com o convite da apresentação através de um e-

mail automático enviado pelo SIGA. 

 

5) Qual é o prazo inicial para solicitar o agendamento da defesa? 

A partir do momento que você for aceito pelo orientador na disciplina de TCC/Monografia as propostas ou 

agendamento para entrega/apresentação do trabalho já podem ser feitas no SIGA. 

 

6) Posso solicitar o agendamento da defesa para data após o término do período letivo? 

Não, ela deve ser agendada com antecedência mínima de 15 dias para uma data dentro do período letivo que 

seja anterior a semana de estudos.  

 

7) Como eu faço para cadastrar um membro de banca externo à carreira Unicamp no sistema 

SIGA/DAC?  

Você 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 orientador possa indicá-lo no SIGA no momento da 

da validação da solicitação de agendamento. 

 

8) Estou matriculado na disciplina TL908 (Estudos Literário) ou HL/LA915 (Letras), disciplina que não 

prevê defesa, preciso agendar a entrega do trabalho pelo SIGA? 

Sim, estas disciplinas não preveem defesa pública, mas é necessário fazer todo procedimento para postar o 

trabalho no SIGA, porém sem preencher os campos relativos ao agendamento da defesa (data e hora), dentro do 

período letivo. Uma vez que a inserção de média e frequência para as disciplinas de monografia será feita pelo 

seu orientador exclusivamente pelo Fluxo de TCC no SIGA. Caso seja necessário indicar os dados para entrega 

do trabalho, deverá combinar com o docente e indicar a data/hora/sala. No caso da sala, insira 'Gabinete do 

Docente'. 

 

9) Quando entro no SIGA, o sistema me mostra minha orientadora como membro da comissão 

avaliadora mas não encontrei onde devo inserir os demais membros. Podem me ajudar com essa 

questão? 

Os membros devem ser inseridos pelo orientador na opção Avaliadores. Sendo docentes IEL/UNICAMP não 

será necessário o cadastro, apenas a indicação como avaliadores. Caso sejam externos a carreira docente 

UNICAMP e ainda não constem no sistema, você 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 

você possa indicá-lo no SIGA no momento da solicitação de agendamento. 

 

https://www.iel.unicamp.br/sites/default/files/iel/graduacao/Formul%C3%A1rio%20de%20Cadastro%20de%20Colaborador%20Externo%20-%20Membro%20de%20banca_0.doc
https://www.iel.unicamp.br/sites/default/files/iel/graduacao/Formul%C3%A1rio%20de%20Cadastro%20de%20Colaborador%20Externo%20-%20Membro%20de%20banca_0.doc


10) Gostaria de saber qual o procedimento de preparação para a defesa on-line. Quem é responsável pela 

organização da preparação do sistema ou escolha da plataforma?   

Na época da defesa o departamento de informática IEL entrará em contato. Eles enviarão orientações e o 

convite da reunião. Fique atento no seu e-mail institucional. 

 

11) A comissão examinadora recomendou a publicação do meu trabalho, qual das versões inseridas no 

SIGA será utilizada? 

Apenas a versão final do trabalho será encaminhada para publicação, o upload deste documento somente poderá 

ser realizado após a inserção de nota e frequência pelo docente. 

 

12) O status da versão final do meu trabalho consta como rejeitada, o que isto significa? 

A rejeição do trabalho pelo orientador indica que o documento não seguirá para publicação, concluindo deste 

modo o fluxo. 

 

13) Meu orientador tem interesse que minha defesa seja transmitida, como devo proceder? 

A equipe de informática IEL entrará em contato na época da defesa para orientações do gênero. Não será 

necessário procedimentos adicionais quanto a isso no Fluxo de TCCs no SIGA. 


