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APRESENTAR AOS 

ACADÊMICOS 

INFORMAÇÕES 

SOBRE A 

OPERACIONALIZAÇÃO 

DO AMBIENTE DE 

CADASTRO DE GRUPO 

E POSTAGEM DO 

ARTIGO. 
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Clique para acessar o AVA
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Selecione 2007, acessar

Digite aqui o seu login

Digite a senha padrão de 12345678,

Para acesso.
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Clique aqui para regularizar a sua documentação acadêmica

5



Informe o seu login

Clique para ir ao próximo passo.

Nesta área você irá regularizar a sua 
documentação
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Neste passo e nos seguintes você ira informar

os seus dados, e ao final será emitido um requerimento

que deverá ser enviado junto a documentação à Unitins.
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Após a regulamentação da 
documentação voltemos ao 

AVA...
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Este  é o AVA, para saber mais 
informações  utilize a opção 

funcionalidades do AVA. 

Funcionalidades do 
AVA
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Aqui se encontram os 
grupos aos quais  

você está cadastrado 
ou não.

Observe que existe um 
grupo que não foi 

cadastrado, no caso o 
referente ao TCC.

Clique para cadastrar o 
grupo
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Área de cadastro de grupo

Digite aqui o nome do 
grupo

Digite o login do 
acadêmico a ser 

adicionado ao seu 
grupo! 

Os grupos 
poderão ser 
cadastrados 
com no mínimo 
3(três) e no 
máximo 
5(cinco) 
integrantes.
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Clique no Botão pesquisar, 
para buscar o acadêmico 
para serer adicionado ao 

grupo
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Dados do acadêmico a ser 
adicionado.

Clique aqui para incluir o acadêmico 
ao grupo.
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O acadêmico foi adicionado ao 
grupo
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Após adicionar todos os 
acadêmicos selecione o 

suplente.

Para remover algum acadêmico 
você deve clicar no “x”.
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Selecione o aluno, que você 
deseja que seja o suplente do 

moderador.

Clique aqui para finalizar o 
cadastro do grupo.
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Grupo foi cadastrado, 
clique em OK para 

prosseguir
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Grupo cadastrado , caso deseje 
alterar, faça as devidas alterações e 
clique no botão alterar para salvar
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Para postar o trabalho clique em 
Trabalho de Conclusão de Curso e 

em TCC

Clique em Estudo de Caso para 
acessar o trabalho 
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Área do trabalho. Observe 
atentamente as informações 

disponíveis, tais como Período de 
Postagem, Status de Postagem e o 

Status do Projeto

Clique aqui para 
acessar o trabalho
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O trabalho de divide em abas, para 
acessá-las clique sobre elas.

Esta é a área de edição, clique sobre o 
botão Digitar para iniciar a edição 

dessa aba.
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Aqui você deverá digitar o seu 
trabalho.

Com o auxilio da caixa de 
ferramentas o acadêmico poderá 

editar o conteúdo digitado.

Após digitar e editar o trabalho você 
deverá clicar em salvar para preservar 
as informações ou cancelar caso não 

seja necessário.
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Após terminar a postagem de 
todo o TCC, e não havendo 
mais alterações, solicite a 

correção para que o 
professor corrija o mesmo.

Clique aqui para solicitar correção do 
trabalho.
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 http://www3.unitins.br/administr
acao/estagio_tcc.aspx 
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 Cronograma de Atividades do TCC; 

 NBR 6.023/2002 - Informação e 
documentação - Referências –
Elaboração;

 NBR 10.520/2002 - Informação e 
documentação - Citações em 
documentos – Apresentação.
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 ESTRUTURA DO ARTIGO CIENTÍFICO (parte 2); 

 FORMATAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
DO ARTIGO CIENTÍFICO.
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