
Tutorial 3. Como o docente realiza o registro da menção e consolida o TCC (Portal do 

Docente)?  

1. Após a realização da banca do TCC, o(a) docente orientador(a) poderá consolidar a 

Atividade por meio do Portal do Docente. Após acessar o SIGAA, o(a) docente deverá acessar 

o Portal do Docente e clicar no menu Ensino, disponível na parte superior da tela inicial do 

portal e, em seguida, selecionar as seguintes opções:  Orientação acadêmica - Graduação > 

Consolidar TCC, Estágio e Outras Atividades de Orientação Individual. 

 

 

  

2. Em seguida, o(a) docente poderá visualizar as atividades sob sua orientação. Neste 

momento, é possível visualizar a atividade de cada estudante sob sua orientação (clicando na 

), enviar uma mensagem para um(a) discente ou também consolidar a atividade com o 

respectivo lançamento da menção. Para consolidar a atividade de TCC, basta clicar no botão 

ao lado do nome do(a) estudante para o qual deseja realizar a consolidação. 

 

 

 



 

 

3. Na tela seguinte o sistema solicitará o registro do conceito final atribuído à atividade de 

TCC do(a) estudante, ou seja, a menção (II, MI, MM, MS, SS ou SR). Depois de atribuir o 

conceito (menção), basta clicar em Próximo Passo.  

 

 

 

 

4. A próxima tela apresentará o resultado final do(a) estudante na atividade, ou seja, 

Aprovação ou Reprovação. Após conferir as informações e resultado final, basta clicar em 

Confirmar (caso necessite de correção, clicar em “Alterar dados Informados”). 

 

 

 

 



 

5. Após a Confirmação do resultado final, o Sistema solicitará os dados do trabalho de 

conclusão de curso para registro na produção intelectual do(a) docente orientador(a). Este 

registro é importante pois é utilizado para a progressão do docente. Neste momento o 

docente deverá ter as seguintes informações necessárias para o cadastro da orientação de 

TCC: Ano de Referência, Tipo de Trabalho de Conclusão (Monografia, Artigo Científico, etc), 

Título, Área de Conhecimento, Sub-Área, Data de Início e Data de Defesa. Após preencher os 

campos exigidos e conferir as informações, basta clicar em Cadastrar. 

 

 

 

6. Ao finalizar a consolidação da atividade de TCC o sistema apresentará uma mensagem de 

confirmação. Neste momento o(a) docente poderá selecionar outro(a) discente para 

consolidar qualquer atividade cadastrada sob sua orientação. 

 

 

 

 

 

 



  


