
MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ENCAMINHAMENTO DA DEFESA DO 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO –  

VIA PLATAFORMAS ONLINE 

 

Passo 1 - O relatório deverá ser escrito segundo as normas da UFPel para elaboração de 

trabalhos acadêmicos, disponível em: 

https://wp.ufpel.edu.br/agronomia/files/2019/07/novas-normas-trabalhos-

acad%C3%AAmicosa.pdf 

Obs: “É de suma importância o orientador assumir o compromisso junto com o orientado para 

auxiliar na elaboração do relatório”. 

 

Passo 2. Fica a critério do ORIENTADOR em comum acordo com o ORIENTADO a 

definição da banca examinadora, que deverá obrigatoriamente ser composta apenas por 

professores da Ufpel. 

 

Passo 3: A banca examinadora deverá receber do ESTAGIÁRIO ou do 

ORIENTADOR uma cópia do relatório no mínimo 10 dias antes da data da defesa (em 

formato pdf ou word), através de envio por correio eletrônico. 

 

Passo 4. O ESTAGIÁRIO deverá providenciar que o ORIENTADOR receba a ficha 

de avaliação do aluno, devidamente preenchida e assinada pelo profissional supervisor 

do estágio. Esta ficha deverá ser encaminhada (por email) pelo ORIENTADOR, ao 

colegiado, no momento do agendamento da defesa (em formato pdf).  

 

Passo 5. A solicitação de defesa do estágio deverá ser encaminhada pelo 

ORIENTADOR ao colegiado do curso com NO MÍNIMO CINCO DIAS DE 

ANTECEDÊNCIA EM RELAÇÃO À DATA DA DEFESA. 

Obs: A solicitação de defesa do estágio deve ser via colegiado pelo o e-

mail colegiadofaem@gmail.com , aos cuidados de Aline Mathies. 

 

Para solicitar o encaminhamento da defesa deverá ser informado: 

1. Nome completo do aluno e número de matrícula; 

2. Nome do professor orientador; 

3. Nome dos outros dois professores da banca; 

4. Título final do relatório, que será transcrito tal e qual para a portaria, portanto é 

necessária atenção ao preenchimento; 
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5. Data e hora da defesa. 

6. Plataforma que será usada para defesa (preferencialmente com link ou 

agendamento). A plataforma utilizada será definida pelo orientador. 

 

Passo 6. O processo de defesa (que vai conter a portaria, ficha de avaliação do 

supervisor, fichas de avaliação da banca e Ata de defesa) será gerado via sistema SEI 

pelo colegiado e disponibilizado aos membros da banca. 

 

Passo 7. Devido ao COVID, as defesas devem ser realizadas de forma online (modo 

virtual). O ORIENTADOR que define a melhor maneira e plataforma usar para 

organizar o ambiente virtual da defesa. Salientamos a importância de termos sempre um 

plano B (por exemplo, Google meet, hangouts.. etc.) 

Obs: Foi estabelecido pelo núcleo de estágio que, para otimizar o tempo, as defesas devem ter 

duração máxima de 1h (apresentação + argüição da banca). 

 

Passo 8. Após a defesa, o ORIENTADOR confere no processo SEI o preenchimento e 

assinatura das fichas individuais de avaliação dos membros da banca, digita as notas na 

Ficha com a avaliação final de defesa (que deve ser assinada pelos três membros da 

banca) e envia o processo ao colegiado para registro de notas.  

 

Passo 8. Após a defesa do estágio e realizadas as correções do relatório, sugeridas pela 

banca, o aluno deverá enviar ao colegiado (colegiadofaem@gmail.com) e ao seu 

ORIENTADOR (email do orientador) um arquivo contendo seu relatório final em PDF 

juntamente com a ficha de autorização de divulgação do relatório (abaixo) assinada e 

scaneada em formato PDF. Para haver o encaminhamento da colação de grau o aluno 

deverá ter enviado esse documento ao colegiado e ao ORIENTADOR, que deverá 

sinalizar ao colegiado que as correções sugeridas pela banca estão OK. 

Termo de autorização: https://wp.ufpel.edu.br/agronomia/files/2019/06/Termo-

autoriza%C3%A7%C3%A3o-tcc-e-especializacao.pdf 

 

Duvidas e maiores esclarecimentos podem ser obtidos por:  

colegiadofaem@gmail.com 
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