
TUTORIAL PARA ORIENTADORES DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
TUTORIAL – SISTEMA INTEGRADO DE PROCESSOS – WWW.SIP.PRG.UFLA.BR

Passo 1) Para acessar o sistema como orientador acesse “Administrar TCC (Professor Orientador)”.

http://WWW.SIP.PRG.UFLA.BR/


Passo 2) Após o estudante registrar o cadastro de seu trabalho no sistema, ele o comunicará para que você acesse “Analisar cadastros” para avaliar a 
solicitação do discente.



Passo 3) Para analisar o registro de cadastro, primeiramente baixe o arquivo contendo as informações necessárias de cadastro e verifique se estão 
corretas, se as informações estiverem de acordo clique em “Aceitar”. Já em casos nos quais as informações registradas estiverem incorretas será 
necessário preencher uma justificativa de recusa contendo as informações para que o discente corrija a solicitação e clique em “Recusar”. 



Passo 4) Caso você aprove, a solicitação seguirá ao professor responsável pela disciplina para avaliação, caso ele também aprove, esta etapa estará 
concluída e o discente poderá seguir para a próxima etapa. Caso alguma das instâncias reprove a solicitação, será necessário que o discente refaça a 
requisição atendendo as correções.



Passo 5) Após o estudante registrar a apresentação de seu trabalho no sistema, ele o comunicará para que você acesse “Analisar apresentações” para 
avaliar a solicitação do discente.



Passo 6) Para analisar o registro de apresentação, primeiramente baixe os arquivos com os dados da defesa e os dados do trabalho e verifique se estão 
corretas, se as informações estiverem de acordo clique em “Aceitar”. Já em casos nos quais as informações registradas estiverem incorretas será 
necessário preencher uma justificativa de recusa contendo as informações para que o discente corrija a solicitação e clique em “Recusar”. 



Passo 7) Caso você aprove, a solicitação seguirá ao professor responsável pela disciplina para avaliação, caso ele também aprove, esta etapa estará 
concluída e o discente poderá seguir para a próxima etapa. Caso alguma das instâncias reprove a solicitação, será necessário que o discente refaça a 
requisição atendendo as correções.



Passo 8) Após a apresentação do discente estar aprovada pelo professor responsável pela disciplina e caso seja necessário alterar a grafia do nome de 
algum membro da banda, dia, horário, local ou título; o discente deverá o procurar para que seja corrigido os dados da apresentação.



Passo 9) Em caso de necessidade de alteração de dados da apresentação, você deve informar a matrícula do estudante e clicar em “Buscar”.



Passo 10) Altere os campo necessários em clique em “Enviar”.



Passo 11) Comunique ao discente que a nova ata que ele gerará pelo sistema conterá as correções.



Passo 12) Após o estudante registrar o envio da ata e do trabalho final  no sistema, ele o comunicará para que você acesse “Analisar atas e trabalhos 
finais” para avaliar a solicitação do discente.



Passo 13) Para analisar a ata e o trabalho final, primeiramente baixe os arquivos com os dados da defesa e os dados do trabalho final e verifique se 
estão corretas, se as informações estiverem de acordo clique em “Aceitar”. Já em casos nos quais as informações registradas estiverem incorretas será 
necessário preencher uma justificativa de recusa contendo as informações para que o discente corrija a solicitação e clique em “Recusar”. 



Passo 14) Caso você aprove, a solicitação seguirá ao professor responsável pela disciplina para avaliação, caso ele também aprove, esta etapa estará 
concluída e o discente poderá seguir para a próxima etapa. Caso alguma das instâncias reprove a solicitação, será necessário que o discente refaça a 
requisição atendendo as correções.



Passo 1 do conceito X) (O discente só conseguirá cadastrar a solicitação de conceito X após a conclusão da etapa “Cadastrar TCC”). Em caso de 
impossibilidade de defesa, e caso haja justificativa pertinente, o estudante poderá solicitar o Conceito X. Para realizar a solicitação acesse “Solicitar o 
conceito X”. Antes de inserir o texto de justificativa do Conceito X o discente deve enviar um e-mail a você (orientador) com o texto adequado e 
aguardar que você confirme o modo de escrita e todos os argumentos. Após ter o texto correto, o discente o redigirá e o comunicará para que você 
acesse “Analisar conceitos X” para avaliação. 



Passo 2 do conceito X) Clique em “Ler a solicitação” para verificar o que o discente redigiu como justificativa. Caso você aprove, a solicitação seguirá 
ao professor responsável pela disciplina para avaliação, caso ele também aprove, esta etapa estará concluída e você terá concluído o processo. Caso 
você ou o professor responsável recusem (mesmo com sugestão de correção) o conceito X será negado.



Passo 3 do conceito X) Caso você aceite o conceito X o processo seguirá para avaliação do professor responsável pela disciplina.


