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Acesse a Biblioteca Digital de Monografas (http://onangmramfams.ufra.bar);
Selecione a opção Eatramr eo ou Meu estpamçn 
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http://monografias.ufrn.br/


Preencha o campo de login com as credenciais do SiGAA e sua seaham;2



Em Cnajuatn de tamrefams: estarão listados todos os trabalhos depositados na coleção 
que você esta cadastrado. Identfque o trabalho de seus orientandos que deverão ser 
validados e clique em 

3

Executamr uoam tamrefam;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§



Aqui serão apresentadas as informações referentes ao trabalho depositado. Se 
corresponder ao trabalho que deverá ser validado, 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Selecione Visuamlizamr/Abarir, para analisar arquivo e verifque se apresenta data de 
embargo.   5
Caso seja o arquivo fnal, que deverá ser disponibilizado, selecione Atprnvamr;   

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



 EMBARGO!

Utiliza-se o embargo somente para parte das produções dos TCCs 
que foram submetidos ou serão enviadas para publicação; 

A validação do embargo deve ser realizada pelo professor-
orientador;

A data informada para disponibilização pública deve ser acordada 
com o professor-orientador e também apresentar justificativa.



Ao aprovar o arquivo, uma oeasamgmeo de direcionamento de tarefa será exibida.   6
Prnatn, Tamrefam cnacluídam!

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Porém, se ao analisar o arquivo, verifcar que o mesmo não corresponde ao TCC 
aprovado, selecione Rejeitamr;   
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Nesta caixa de diálogo, deverão ser informados os motvos pelos quais o trabalho está 
sendo rejeitado, e ainda, indicar solicitações/sugestões, se houver. 
Ao concluir, selecione Rejeitamr iteo;   
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XXXXXXXXXXXXXXXXXX



9
Ao rejeitar o arquivo, uma oeasamgmeo de direcionamento de tarefa será exibida.   
O discente receberá um e-mail de notfcação com o conteúdo descrito na caixa de 
diálogo; Quando o mesmo submeter o TCC “corrigido”, um e-mail de notfcação será 
enviado aos docentes. Prnceder cno anvam verifcamçãn de amrquivn!

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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