Procedimentos para geração de
documentos eletrônicos relativos ao TCC2
A documentação para conclusão do TCC2 é eletrônica e emprega o SEI. Os sistemas não são
bem integrados, e muitas informações devem ser replicadas manualmente. Logo, é necessária
atenção.
Reforçamos que as informações relativas aos TCCs do DAELT como um todo estão no sítio:
https://nupet.daelt.ct.utfpr.edu.br/tcc/engenharia/index.html
Informações sobre procedimentos relativos ao TCC2 (como datas de defesas, documentos
necessários, etc.) aparecem em:
https://nupet.daelt.ct.utfpr.edu.br/tcc/engenharia/tcc2.html
As equipes regularmente matriculadas no semestre aparecem em:
https://nupet.daelt.ct.utfpr.edu.br/tcc/engenharia/equipes_tcc2.html
Para comunicação com os responsáveis pelo TCC, use o email:
tcc.daelt.utfpr@gmail.com
Isso permitirá que todos os responsáveis pelo TCC tenham ciência, centralizando as questões
em um único local.

Onde se achar no SEI
Há um (1) processo – gerados semestralmente – que devem ser usados pelo orientador. Ele é
criado pelos responsáveis pelo TCC do DAELT e está agrupado para acompanhamento especial
com o nome “TCC ENGENHARIAS DAELT 2022-2.

O processo é:
23064.038972/2022-41 – Processo “Graduação: Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso”
para atas e termos de aprovação (aqui vai a nota do aluno, que usamos para lançamento no
sistema acadêmico).

Passo 1: Cadastro de alunos para acompanhamento
Para realizarmos esse cadastro, envie-nos um email (o endereço eletrônico está na primeira
página deste documento) com as seguintes informações:
•
•
•
•
•

Nome dos alunos
Título atualizado do trabalho
Data e horário da defesa
Nome completo dos membros da banca
Ambiente de defesa (presencial, online – se online, que aplicativo usará)

Este email pode ser enviado pelos alunos, apenas um (1) por equipe.

Passo 2: Geração da ata de defesa e do termo de aprovação
O orientador da equipe deve incluir dois documentos eletrônicos que devem ser assinados
pelos membros da banca (aqueles que efetivamente participaram da defesa).

Abra o processo e gere o documento do tipo “Graduação: Ata da Defesa de TCC Aluno”. Às
vezes é necessário clicar no botão “+” para que esse tipo de documento apareça na lista.
Uma janela solicitará informações relativas a esse novo documento, ou seja:

Pedimos que coloque como número do documento o código da equipe no sítio do TCC (ou
https://nupet.daelt.ct.utfpr.edu.br/tcc/engenharia/equipes_tcc2.html) para que nós possamos
encontrar os documentos de cada equipe.
O SEI gerará uma ata a partir de um modelo pré-definido. O orientador deve abrir o editor de
texto do SEI para atualizar a ata-modelo gerada com as informações da banca de defesa,
incluindo a nota da equipe.

Nesse caso, o orientador pode atualizar o modelo proposto, mas sugerimos – por questão de
simplicidade – copiar-e-colar o modelo de ata que aparece no início desse processo
(documento 2889231).

Ou seja: abra esse documento e copie todo o texto a partir de “Aos <<data...”; agora abra o
documento gerado pelo SEI e cole-o sobre o texto ‘<<“O texto abaixo...’. A formatação fica por
conta do orientador, mas o importante para nós é o conteúdo assinado.
Atente para as datas – que sempre se referem à data e ao horário da defesa. Também atente
para o nome completo dos membros da banca, para que não haja discrepância entre suas
assinaturas digitais e seus nomes no texto.
Abra novamente o processo e gere o documento do tipo “Graduação: Termo de Aprovação
TCC Aluno”. Às vezes é necessário clicar no botão “+” para que esse tipo de documento
apareça na lista.

Uma janela solicitará informações relativas a esse novo documento, ou seja:

Pedimos que coloque como número do documento o código da equipe no sítio do TCC (ou
https://nupet.daelt.ct.utfpr.edu.br/tcc/engenharia/equipes_tcc2.html) para que nós possamos
encontrar os documentos de cada equipe.
O SEI gerará uma ata a partir de um modelo pré-definido. O orientador deve abrir o editor de
texto do SEI para atualizar a ata-modelo gerada com as informações da banca de defesa,
incluindo a nota da equipe. Este modelo é simples o suficiente para ser editado, sem
necessidade de operação do tipo copiar-e-colar como no caso da ata.
Atente para as datas – que sempre se referem à data e ao horário da defesa. Também atente
para o nome completo dos membros da banca, para que não haja discrepância entre suas
assinaturas digitais e seus nomes no texto.

Passo 3: Assinando a ata e o termo de aprovação
Se o membro é do DAELT, apenas informe-o dos números do documento e processo que ele
deve assinar digitalmente.
Se o membro não é da UTFPR, o orientador deve solicitar o cadastro dele como membro
externo ao facilitador do SEI no campus. Deve preencher o “Termo de declaração de
concordância e veracidade” (atualmente na versão AGO/2020 e em anexo na base de
conhecimento do processo de cadastro de usuários externos), digitalizar documentação desse
colega (RG, CPF ou outro documento de identificação oficial com foto no qual conste CPF,
quando brasileiro, ou passaporte, quando estrangeiro).
Após a liberação do cadastro pelo facilitador SEI, o colega receberá um email para que
confirme seu cadastro. Feito isso, ele poderá assinar os documentos após sua liberação. Para
cada um dos documentos (ata e termo de aprovação), clique no botão “Gerenciar Liberações
para Assinatura Externa”.

Uma janela de diálogo solicitará o e-mail desse colega:

Digite partes do nome ou email do colega – o campo “Liberar Assinatura Externa para:” é de
autopreenchimento. Deixe a opção “Com visualização integral do processo” desmarcada
(mesmo sendo um processo público).
O colega receberá um email com um link direto para o procedimento de assinatura do
documento. Lembre-se de fazer esse procedimento para os dois documentos.
Se o membro é não é da DAELT, mas pertence ao quadro de servidores ativos da UTFPR, o
orientador deve incluir o documento em bloco de assinaturas. Isso significa que o SEI vai
“colocar o documento em um envelope virtual” e o “enviará para o departamento” desse
membro. Logo, o documento deixa “virtualmente” o DAELT e não pode mais ser assinado por
colegas de nosso departamento.

Primeiro deve-se criar um bloco de assinaturas. Isso é feito no menu principal do SEI, na opção
“Blocos de Assinatura”:

Ao clicar sugira uma janela com blocos disponíveis para assinatura.

Clique no botão “Novo” para gerar um “envelope virtual”:

Forneça uma descrição para esse bloco de assinatura e indique quais unidades receberão
(pode ser mais de uma) dos membros externos da UTFPR que receberão os documentos para
assinatura.
Com o envelope pronto (pode ser usado para outros procedimentos dentro do SEI), deve-se
retornar ao processo e colocar os documentos “dentro do envelope”, ou seja:

Na janela que aparecerá, o orientador selecionará o bloco de assinatura (“envelope virtual”) e
os documentos que irão dentro dele:

Com os documentos dentro do “envelope” (ninguém do DAELT consegue mais assiná-los), o
orientador deve retornar à opção “Blocos de Assinatura” do menu principal, selecionar o
bloco de notas e clicar em “Disponibilizar Bloco” para enviá-lo para os departamentos dos
membros da banca:

Agora o orientador deve avisar o membro externo que ele deve assinar os documentos
contidos no bloco de assinatura. Quando ele concluir a assinatura, o orientador pode liberar os
documentos do bloco de notas para o DAELT clicando no botão “Concluir Bloco”:

Posteriormente o bloco de assinatura (envelope) pode ser eliminado ou reutilizado para novos
envios. Lembre-se sempre de disponibilizar e concluir o bloco de assinatura, senão o processo
de assinaturas para esse tipo de usuário externo não anda.

Passo 4: Geração do apêndice C da biblioteca (se houver empresa
envolvida no trabalho)
Geralmente, após a defesa e conclusão de correções da monografia (com possível alteração de
título e palavras-chaves), o orientador deve criar dois documentos no processo “Graduação:
Entrega da Versão Final de Trabalho de Conclusão de Curso” (se quiser, pode já deixar pronto,
sendo atualizado após a defesa).
Com o uso de licenças públicas Creative Commons – adotadas oficialmente pela UTFPR e
confirmadas pelo DAELT, não é mais necessário preencher os apêndices A (Declaração de
autoria) e B (Termo de Autorização). Caso o trabalho tenha algum vínculo com empresa, o
apêndice C (Termo de Autorização para Divulgação de Informações de Empresas) deve ser
gerado. Lembrando que o DAELT definiu a licença CC BY NC SA.
O apêndice C pode ser preenchido a mão, assinado pelo representante LEGAL da empresa
(por exemplo, se for realizado na UTFPR, o reitor deve assinar o documento, pois é o
representante legal da instituição), escaneado e encaminhado para o email
tcc.daelt.utfpr@gmail.com (conta gerenciada pelos responsáveis pelo TCC).
O arquivo do apêndice C encontra-se em: http://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/orientacaopara-trabalhos-academicos/formularios/formularios-01-autor/termo-de-autorizacao-deempresa/@@download/file/termo-de-autorizacao-empresa.doc
Caso o trabalho precise de algum bloqueio para fins de geração de patente ou outro tipo de
proteção, comunique isso para os responsáveis pelo TCC para que a biblioteca possa ser
devidamente avisada. Lembrando que não há bloqueios parciais (de capítulos, por exemplo): é
tudo ou nada.

E agora?
Envie uma mensagem para o email dos responsáveis pelo TCC avisando do término do
processo. Ao mesmo tempo, peça ao aluno para enviar o arquivo no formato PDF/A para
avaliação de sua formatação (a biblioteca, mais uma vez, rejeita trabalhos que não sigam a
ABNT – nós fazemos um trabalho de verificação dos principais erros que ocorrem, descritos em
um arquivo de checagem constante no sítio do TCC, ou check-list).
Todos os documentos eletrônicos assinados (ata, termo de aprovação, apêndices A, B e C)
serão checados. Havendo erro, eles terão de ser refeitos, pois o SEI entende que um
documento assinado jamais pode ser modificado – ele acaba ficando no processo, para
posteridade.
Em caso de dúvidas, nos procure!
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