
Passo a Passo ALUNO – Gestão de TCC  

A funcionalidade gestão de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) tem como objetivo gerenciar os trabalhos de 

conclusão de curso, de forma a ajudar aos usuários do sistema, tanto na agilidade do aluno cadastrar seu tema de 

TCC, solicitar orientações (para um professor), realizar acompanhamento de trabalho, envio de arquivos e marcação 

de reuniões por seu orientador. 

Passo 01 – Acesso ao Portal: após realizar o login no portal acadêmico 

e selecionar o período letivo desejado, você visualizará do lado 

esquerdo da tela, o menu com as opções de acesso, incluindo o TCC.  

 

Passo 02 – Acesso ao Menu TCC: Quando você clicar para expandir as 

informações do menu TCC, será possível visualizar o TCC e o 

Acompanhamento, conforme 

figura ao lado. 

 

 

Passo 03 – Cadastro do TCC: ao clicar na opção TCC, será exibida a 

tela ao lado, onde será iniciado o cadastro do TCC. Clique em 

“Cadastrar TCC”. 

 

Ao clicar em “cadastrar TCC”, será exibida a tela abaixo, onde você deverá informar todos os dados necessários para 

o cadastro do TCC. 

Observação: Lembramos que, nem todos 

os professores estão disponíveis para a 

orientação. Por esta razão, antes de 

selecionar a linha de pesquisa e enviar o 

convite ao professor, o aluno deverá 

verificar o nome de seu orientador com o 

coordenador do curso. 

 

Ao clicar em “convidar orientador”, o 

sistema abrirá uma lista, conforme 

cadastro do professor orientador X linha 

de pesquisa. Se a seleção da linha de 

pesquisa ficar incorreta, e o professor 

orientador desejado não aparecer para 

selecionar, faça contato com o 

coordenador de curso. 

Após realizado o preenchimento de todas 

as informações, conforme tela ao lado, 

clique em salvar. 



Ao clicar no sinal(+), conforme indicado, podemos expandir e visualizar as informações do cadastro, registrando o 

convite do professor orientador. 

 

 

 

Tela após expandir as informações 

 

Passo 04 – Cadastrar Professor Orientador 

Clique na aba orientador, e selecione o professor orientador, em seguida clique sobre o botão “convidar orientador”. 

Observação: Na opção de “Selecionar novo orientador”, irão aparecer os professores que estão vinculados de 

acordo com a linha de pesquisa selecionada no momento em que o TCC foi cadastro.   

 

 

 

 

 

 

 

Passo 05 – Cadastrar Grupo de Alunos no TCC 

Quando o TCC for realizado 

em grupo, o aluno que estiver 

realizando o cadastro deverá 

clicar na aba “Grupo de alunos 

do TCC” e selecionar os alunos 

que farão parte do grupo e 

clicar em cadastrar aluno no 

grupo. Basta apenas que um 



dos alunos faça o cadastro, e os demais após finalizado os registros, todos os membros do grupo conseguirão 

visualizar e inserir informações. 

Observação: para que o nome 

do aluno seja exibido na 

seleção, é necessário que ele 

esteja matriculado na disciplina 

de TCC correspondente a sua 

matriz.  

 

 

Passo 06 – Acompanhamento de TCC 

Através do menu acompanhamento, o aluno poderá acompanhar e registrar informações das reuniões e enviar 

arquivos ao professor orientador. 

 

Passo 07 – Envio de Arquivo Final do TCC 

Na opção de “Envio de Arquivo final do TCC” ficará disponível ao aluno para que o mesmo envie o relatório final do 

TCC, após possíveis correções sugeridas pela banca no dia da apresentação. O sistema somente permitirá ao aluno, 

anexar o arquivo, caso todas as opções de reuniões estejam concluídas e encerradas, tanto pelo professor como por 

parte do aluno. 

1. O aluno deverá clicar sobre o menu TCC, e em seguida será visualizada a tela abaixo: 

 

2. Clicar sobre o botão “+” para que seja aberta a tela abaixo onde será possível visualizar a aba 

“Arquivo Final”, destacada em vermelho. 



 

3. Ao clicar sobre a aba “Arquivo Final”, será disponibilizada a opção de “enviar arquivo final”, onde o 

aluno deverá clicar para anexar o arquivo final de seu TCC. 

 

 

Observação: Para que possamos concluir todo o processo da gestão do TCC ao final do semestre, é imprescindível 

que o aluno e professor registrem corretamente as informações do menu “acompanhamento”, e mantenham os 

dados das reuniões atualizados, e quando as mesmas já estiverem concluídas, marcar a reunião como encerrada. 

  



Fluxo do Aluno no Portal 

 

 

 


