
Rotina processo para defesa de TCC 

1.  Abri um processo no SEI em conformidade com as normas internas de cada curso 

e organizar o calendário das defesas de TCC: definir as datas para defesa; 

reservar o espaço físico; definir as datas de indicação de banca, publicação das 

bancas, publicação do calendário de defesas, publicação dos certificados de 

participação em banca, orientação e participação como ouvintes, prazo para 

submissão da versão final do trabalho no repositório da UFU e prazo para envio do 

comprovante de publicação do trabalho no repositório.

2. Processo SEI tipo: Graduação: Trabalho de Conclusão de Curso.

3. Inserir documento tipo: Portaria, Classificação de assunto: Bancas Examinadoras: 

indicação e atuação se for o caso.

4. Enviar e-mail para os docentes envolvidos sobre a portaria de nomeação.

5. Enviar e-mail para docentes e discentes sobre as defesas de TCC.

6. A secretaria tramita o processo para a área do ICENP e o docente vai inserir 

documento tipo: i)Ata de graduação que deverá ser assinada pelo orientador e 

demais membros da banca (Disponibilizar a ata em bloco de assinatura para que 

os membros possam assinar. No caso de membros que sejam de outras unidades, 

disponibilizar a ata no ambiente referente à Unidade que o membro esteja lotado). 

ii) Para membros externos: solicitar ao membro para se cadastrar no SEI.

7. O orientador tramita o processo para area o SECDICENP para:

8. Enviar para o setor de registro a ata de defesa do TCC;

9. Providenciar a declaração de participação em banca avaliadora

10.Arquivo e encerramento do processo

Rotina Emissão de Certificados de TCC – ICENP

1) Abrir processo SEI tipo: Graduação: Trabalho de Conclusão de Curso. Especificação 

Certificação de Participação de banca.

2) Inserir documento tipo: Declaração. Classificação de assunto: Emissão de Certificados.

3) Por fim, enviar o documento por e-mail para o membro da banca. E encerrar o 
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secretaria@icenp.ufu.br



Processo.

Obs1: Em um mesmo certificado de um membro, colocamos a participação de todas as 

bancas e também como orientador.
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