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            Acesse o portal com o sua matricula e senha. 
           Selecione na guia acadêmico, no menu esquerdo da tela, o item 
    TCC.
  
             Clique no botão Cadastrar TCC.
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          Preencha os campos:
           1- Tema do TCC.
           2- Disciplina que está cursando (Trabalho de conclusão de curso II).
3- Linha de pesquisa.
4- Tipo de pesquisa (Monografia ou Artigo).
5- Caso autorize a publicação da pesquisa marque a caixa do item 5. 
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            Selecione o símbolo + para abrir o menu do TCC desejado4
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Selecione a aba Orientador, clique na Seta selecione o orientador e clique no botão 
Convidar orientador para efetuar o convite e aguarde o aceite do orientador.5
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Após o convite ser aceito será possível visualizar as reuniões marcadas 
pelo orientador através do item Acompanhamento. 6

Os acompanhamentos possuem duas opções: Enviar Arquivo e Editar 
para responder ao orientador e aceitar a reunião.
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8 Para enviar um arquivo clique no botão Enviar arquivo. Ao abrir a tela clique em Procurar 
selecione o arquivo desejado e clique em  Enviar arquivo.
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9 Para aceitar a reunião e enviar suas observações clique no botão Editar e siga os passos abaixo:

Para aceitar o acompanhamento; 
marque o campo Aceite aluno;
Para inserir suas observações ;
digite-as no campo Observações 
do aluno;
Para finalizar, clique no botão Salvar.
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10 Para baixar um arquivo enviado pelo 
professor clique no símbolo + para 
abrir o acompanhamento e clique no 
botão baixar arquivo para o arquivo 
desejado.

11 Para visualizar os membros e data da banca do TCC, retorne ao menu do TCC e selecione a 
aba Bancas e clique no símbolo + para melhor visualizar as informações.

12 Para o envio do arquivo final do TCC selecione a aba Arquivo final, e clique no botão
Enviar arquivo final para procurar e enviar o arquivo final do TCC.
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