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Passo 1) Acessar Conclusão de Curso – TCC para iniciar os procedimentos.

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


Passo 2) Acessar “Cadastrar TCC”.



Passo 3) No acesso a “Cadastrar TCC” informe o nome do orientador, setor, e e-mail institucional. Se haver coorientador, informe o nome, o setor e o 
e-mail (institucional ou pessoal). Anexe o arquivo em formato .PDF exigido nas instruções no link “aqui”, e clique em “Enviar”.



Passo 4) Comunique seu orientador para que acesse o sistema e avalie seu cadastro. Caso seu orientador aprove, a solicitação seguirá ao professor 
responsável pela disciplina para avaliação, caso ele também aprove, esta etapa estará concluída e você poderá seguir para a próxima etapa. Caso 
alguma das instâncias reprove sua solicitação, será necessário refazer atendendo as correções.



Passo 5) Após ter em mãos os dados de composição da banca; dia, horário e local da defesa; título e trabalho definidos, acesse “Cadastrar 
apresentação”.



Passo 6) Cadastre as informações solicitadas e clique em enviar. Caso seu orientador aprove, a solicitação seguirá ao professor responsável pela 
disciplina para avaliação, caso ele também aprove, esta etapa estará concluída e você poderá seguir para a próxima etapa. Caso alguma das instâncias 
reprove sua solicitação, será necessário refazer atendendo as correções.



Passo 7) Comunique seu orientador para que acesse o SIP e avalie sua solicitação de apresentação.



Passo 8) Após a aprovação da apresentação pelo professor responsável pela disciplina, acesse o SIP e clique em “Gerar ata”.



Passo 9) Clique em “Baixar Ata” para fazer o download da sua ficha de notas (página 1), da sua ata (página 2) de das declarações dos presentes na 
defesa (demais páginas). Imprima-os e leve no dia de sua defesa.



Passo 10) Após ter em mãos a ficha de notas (página 1), da sua ata (página 2) preenchidas em um único arquivo, e o trabalho final em outro arquivo, 
acesse “Enviar ata digitalizada e trabalho final”. 



Passo 11) Preencha o título final (preencha o título se sofreu alteração ou não), preencha a nota com vírgula e duas casas decimais, em ata digitalizada 
anexe em um único arquivo a ficha de notas (página 1), da sua ata (página 2), e em trabalho final anexe o seu trabalho final corrigido e clique em 
“Enviar”. (Leia as instruções). Caso seu orientador 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 alguma das instâncias reprove sua solicitação, será necessário 
refazer atendendo as correções.



Passo 12) Comunique seu orientador para que acesse o SIP e avalie sua solicitação.



Passo 1 do conceito X) (Só é possível 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”. 



Passo 2 do conceito X) Antes de inserir o texto de justificativa do Conceito X, envie um e-mail ao seu orientador com o texto adequado e aguarde ele 
confirmar o modo de escrita e todos os argumentos. Após ter o texto correto, redija-o no campo acima e clique em “Enviar”.



Passo 3 do conceito X) Comunique seu orientador para que acesse o SIP e avalie sua solicitação. Caso seu orientador 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 
alguma das instâncias reprove sua solicitação (mesmo com sugestão de correção) o conceito X será negado.


