
Prezados alunos, 
 
A comissão de TCC informa que as orientações remotas estão transcorrendo 

normalmente (tanto para TCC quanto para Qualificação). 

Quem já está com o ok da orientação, já pode avançar para a apresentação. 

Quem ainda estiver iniciando ou desenvolvendo o trabalho, não tem prejuízo, 

pode continuar o trabalho normalmente. 

 
Orientações importantes: 

 
- Por enquanto, apenas qualificação poderá ser feita; 

- A banca deve ser composta por professores efetivos do Departamento de 

Engenharia de Produção; 

- Obrigatoriamente, a apresentação remota será no ambiente moodle da UFJF 

(ead.ufjf.br); 

- As apresentações deverão ser em formato pdf para que não tenhamos 

problemas com animações e contratempos que possam ultrapassar o horário 

estabelecido; 

- A marcação será igual ao normalmente realizado: aluno e orientador devem 

combinar com outros dois membros do departamento e informar, via e-mail da 

coordenação, ASSUNTO: AGENDAMENTO DE QUALIFICAÇÃO.  No texto: 

DATA - HORA - ALUNO - ORIENTADOR - 2 MEMBROS DA BANCA. 

- É interessante testar o ambiente da sala virtual alguns minutos antes do início 

para não atrase a apresentação. 

- Qualificação tem apresentação de 15 minutos (média). Sugiro 45 minutos como 

tempo da reunião virtual para garantir o final sem correria. 

 
Instruções para o local da apresentação: 

 
- Entrar em ead.ufjf.br 

- Colocar login (alunos: matrícula // professores: Siape) e senha (mesma do 

SIGA); 

- Na tela inicial, após login, clicar em:  

 

 

 

http://ead.ufjf.br/
http://ead.ufjf.br/
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- Clicar na turma referente ao seu orientador (por uma limitação de nomes, as 

turmas "N - Clarice" e "P - Heloísa" não aparecem com nomes ao lado). É a 

mesma turma que consta na sua matrícula da disciplina EPD077 no SIGA; 

 

- Ao clicar na sua turma correta aparecerá abaixo um link para uma sala virtual 

(se o aluno não clicar na sua turma correta, não aparecerá link na tela). 

 

- Após clicar nesse link, uma nova tela aparecerá, aqui há uma etapa 

importante: 

 

        - para os professores, é preciso clicar na caixa "grupos separados" e 

novamente, confirmar a turma (orientador) que você deseja entrar. 

 

        - para os alunos, não deve ter essa opção porque não há grupos para os 

alunos. Caso algum aluno tenha algum grupo, basta fazer o mesmo que os 

professores: reconfirmar a turma (orientador) que você deseja. 

 

- Ao clicar na seção (e com o grupo corretamente selecionado, caso precise) a 

sala virtual irá aparecer na tela; 

 

- todos devem ativar o microfone (câmera opcional); 

 

- o orientador deve dar início a sessão (não precisa ser gravada) e passar a 

apresentação para o aluno (clicando no nome dele e o tornando apresentador); 

 

- o aluno deve clicar no botão "+" em azul e carregar a apresentação. NÃO É 

PARA COMPARTILHAR A TELA, NÃO HÁ NECESSIDADE E PODE 

SOBRECARREGAR, DESNECESSARIAMENTE, O SISTEMA); 

 

- Após a apresentação da qualificação o orientador abre para a banca e os 

procedimentos são os mesmos da apresentação convencional; 



- A banca pode pedir para o aluno se ausentar da sala por 5 minutos para 

debater; 

 

- Caso o aluno seja aprovado, o orientador já pode colocar o status de 

aprovado no SIGA em relação à disciplina EPD077 , primeiro semestre de 

2021. 

 

- Não haverá ata desta sessão virtual e a comissão de TCC preparará, no final 

do semestre, um documento único para todas as apresentações. 

 

Importante, ainda não temos definições para o TCC, quando for possível 

iremos divulgar para todos de uma única vez, como está sendo feito com a 

qualificação. 

 

Bom trabalho para todos! 

 

Representante da Comissão de Trabalho Final de Curso (CTCC) 

 


