
CASOS EM QUE AS NORMAS DO CURSO PERMITAM  

E O ORIENTADOR É UM COLABORADOR EXTERNO 

 

Entende-se por colaborador externo aquele que não integra a comunidade acadêmica da 

UFLA: pesquisador da EPAMIG, FAPEMIG, aluno de pós-graduação, docente de outra 

instituição, etc. 

PROCEDIMENTOS 

ETAPA 1) Cadastrar TCC 

A) O discente deverá enviar, através do e-mail institucional da UFLA, mensagem para 

sip@prg.ufla.br contendo, além dos dados abaixo, o arquivo* (em versão .pdf) exigido no SIP. 

* O arquivo é exigência da disciplina e deve ser verificado com o docente responsável pela disciplina.  

 NOME COMPLETO DO DISCENTE; 

 MATRÍCULA DO DISCENTE; 

 NOME COMPLETO DO ORIENTADOR; 

 CPF DO ORIENTADOR; 

 LOTAÇÃO/EMPRESA DO ORIENTADOR; 

 E-MAIL DO ORIENTADOR. 

 NOME COMPLETO DO COORIENTADOR (Caso tenha); 

 CPF DO COORIENTADOR (Caso tenha); 

 LOTAÇÃO/EMPRESA DO COORIENTADOR (Caso tenha); 

 E-MAIL DO COORIENTADOR (Caso tenha). 

 

B) Após o cadastro manual realizado pelo Suporte no SIP, o discente deverá solicitar ao 

orientador o envio de mensagem para sip@prg.ufla.br informando a APROVAÇÃO da Etapa em 

questão. Essa e todas as aprovações serão feitas manualmente pelo Suporte no SIP. 

C) Após a aprovação manual realizada pelo Suporte no SIP, nessa e em todas as Etapas, o 

docente responsável pela disciplina deve ser comunicado pelo discente da aprovação, para 

que ele realize no SIP a homologação da Etapa em questão.  

ETAPAS 2) Cadastrar apresentação, 4) Enviar ata digitalizada e trabalho final e/ou 5) Solicitar 

o conceito X 

A) O discente deverá realizar os cadastros no SIP. 

B) Após os cadastros no SIP, Etapa por Etapa, o discente deverá solicitar ao orientador o envio 

de mensagem para sip@prg.ufla.br informando a APROVAÇÃO da Etapa em questão e todas as 

outras. As aprovações serão feitas manualmente pelo Suporte no SIP. 

C) Após as aprovações manuais realizadas pelo Suporte no SIP, em todas as Etapas, o docente 

responsável pela disciplina deve ser comunicado pelo discente das aprovações, para que ele 

realize no SIP a homologação da Etapa em questão e todas as outras.  
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