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Procedimentos para defesas de TCC  
 

A) Agendamento da defesa e cadastramento das bancas 
 
As etapas de agendamento e cadastro da banca devem ser realizadas no            
mínimo 15 dias antes da data da defesa. Verificar no calendário quais são             
estas datas. 
 
Os seguintes procedimentos devem ser seguidos exatamente na ordem         
divulgada abaixo: 
 

1) Verificar disponibilidade dos membros da banca; 
 

2) Verificar disponibilidade de local na data e horário planejados para a           
defesa; 

 
3) Realizar a agendamento diretamente no instituto ou secretaria de curso          

onde ocorrerá a defesa após a confirmação de disponibilidade banca; 
 

4) Entregar as versões PRELIMINARES do TCC aos membros da banca          
(titulares e suplentes). No momento da entrega, os membros da banca           
deverão assinar o “Recibo de entrega de cópia impressa da versão           
PRELIMINAR de trabalho de conclusão de curso (TCC) à banca          
examinadora”, disponível no link: 

https://www.dropbox.com/s/65tidtp4tmthn7b/TCC_Form_Recibo_Entrega_Mem
bros_Banca.pdf?dl=0 

Este documento deverá ser anexado (formatos: pdf, texto, imagem) no          
formulário do item 5.2. 

 
5) Os anexos 2 e 3 do antigo regulamento não existem mais. O cadastro             

deverá ser feito obrigatoriamente online pelo orientador,       
obrigatoriamente por duas vias: 

 
5.1) Via SIGAA - deverá ser realizado segundo as instruções: 
a) tutorial de vídeo 
https://www.dropbox.com/s/nvs1ywiw61xsu9w/SIGAA%20-%20Sistema%20Int

egrado%20de%20Gest%C3%A3o%20de%20Atividades%20Acad%C3%
AAmicas%20-%20Mozilla%20Firefox%2008_01_2019%2023_37_56.mp
4?dl=0 
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b) arquivo pdf contendo as informações necessárias para cadastro: 

https://www.dropbox.com/s/7nahbwuz3ogzblh/Preenchimento%20das%20infor
ma%C3%A7%C3%B5es%20gerais%20do%20TCC%20%281%29.pdf?d
l=0 

Nesse cadastro serão registrados a data, horário e local da defesa, bem como             
dados do TCC e dos membros da banca. 

 
5.2) Via formulário online: deverá ser realizado via preenchimento do formulário           

através do link: https://forms.gle/2tzrkdY6jkqTXKwZ7  
 

B) Homologação das bancas 
 
As bancas serão homologadas até cinco dias úteis após a submissão do            
formulário online (Item 5.2). 
 
Não serão homologadas as bancas que apresentarem erros em pelo menos           
um dos itens supracitados. A justificativa da não homologação será relatada           
pela CTES ao orientador. 
 
Os cadastros não homologados deverão ser realizados novamente, segundo         
as instruções. 
 
 

 
 

 
CTES - Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio           
Supervisionado Obrigatório - Bacharelado em Zootecnia 
ISPA - Instituto da Saúde e Produção Animal 
UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia 
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