
Procedimentos das Defesas não presenciais - Apoio da Informática 

 

- As defesas serão marcadas nos mesmos moldes que vinham sendo marcadas as defesas 

presenciais, cumprindo os mesmos trâmites administrativos, porém, para o formato não 

presencial,  as  defesas  deverão  ser  alocadas,  quanto  ao  sistema  de  reservas  de  salas,  

nas salas virtual 1 ou virtual 2.  

Consultar disponibilidade das salas - https://www.iel.unicamp.br/br/content/agenda-de-

defesas-0 

- Só serão realizadas, com o suporte técnico do setor de audiovisual, apenas 2 defesas por 

período. 

- O setor audiovisual, com base nas informações do sistema de reserva, irá criar o 

agendamento da reunião no Google Meet institucional e enviar o convite, com o link da 

reunião, para todos os membros da banca e para o aluno. O link da reunião não deverá ser 

compartilhado com outras pessoas que não a banca e o aluno. Para fins de divulgação para os 

convidados, no convite constará também um outro link, do canal do YouTube, relativo de 

transmissão pública da defesa. 

- Na ocasião do rito de defesa, o técnico responsável pelo suporte entrará na reunião com, ao 

menos, 30 minutos de antecedência, para auxiliar os participantes com suas conexões e passar 

informações sobre a dinâmica da sessão. 

- No momento de abertura do rito de defesa, o técnico iniciará a transmissão ao vivo para o 

público. 

- Ao fim de todas as arguições e considerações, e a banca decidindo partir para deliberação, o 

técnico responsável fará a desconexão do aluno da reunião e a interrupção da transmissão ao 

vivo. 

- Ao final da deliberação, sob instrução da banca, o técnico responsável chamará o aluno (via 

e-mail ou outra forma que se combine na ocasião) para retornar à reunião, afim de que se 

proceda a leitura da ata e comunicação do resultado. 

- A transmissão será então retomada, para que o público possa acompanhar a leitura da ata. 

-Ao final do rito, o vídeo da transmissão será retirada do canal, afim de atender a 

determinação da PRG, que pede que os vídeos não permaneçam público para fins de proteção 

contra plágios, porém permanecerá a gravação, para fins de eventuais consultas futuras, se 

necessário. O acesso posterior ao vídeo poderá ser feito mediante à solicitação ao setor de 

audiovisual. 

Obs: O link para a reunião bem como as demais orientações serão enviadas pelo técnico 

responsável pelo suporte com até 1 dia de antecedência à defesa. 

Caso o Docente desejar fazer a Defesa de Monografia em um dia/horário não disponível, a 

defesa irá ocorrer sem o suporte da informática.  Ele precisará na abertura da defesa informar 

a todos que não é autorizada qualquer tipo de gravação. Caso venham a fazer, estarão 

infringindo a decisão aprovada na Comissão de Graduação. É necessário que o Docente 

informe a Secretaria de Graduação a data, o horário, bem como o link da reunião que será 

inserido no campo “sala” no Fluxo de TCC SIGA. 


