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NOTA TÉCNICA - SEMANA UNIVERSITÁRIA / DTI 
 

Diante dos problemas relatados em relação ao sistema da Semana Universitária,           
gostaríamos de esclarecer as causas e os procedimentos que devem ser adotados em cada              
situação. 
 

Problema Causa Solução 

Validação de Trabalhos 

Orientador perdeu o prazo 
de validação de trabalhos 
no sistema 

Foi constatado que alguns 
orientadores não validaram 
a tempo os trabalhos. 
Apenas os trabalhos com 
status “Aguardando 
Feedback” podem ser 
validados pelos respectivos 
orientadores dentro do 
prazo de validação. 

A organização da Semana 
Universitária da Unilab 
decidiu por prorrogar a 
validação de trabalhos até 
dia 29/09/2019. Lembrando 
que apenas os trabalhos 
que estiverem no status de 
“Aguardando Feedback” 
poderão ser validados no 
sistema por seus 
respectivos orientadores. 

Trabalhos submetidos 
pelos orientandos não 
aparecem no sistema para 
os orientadores 

Foi constatado que a lista 
com os nomes para 
escolher o orientador no 
campo “Orientador(a)” do 
formulário de submissão 
listava apenas os Docentes 
e TAES da Unilab. Desta 
maneira, Docentes Externos 
e servidores com cadastro 
desatualizado no SIG não 
poderiam ser escolhidos 
como orientador. 
Uma vez que o orientador 
correto não pôde ser 
escolhido no momento da 
submissão do trabalho, o 
sistema não consegue 

Fizemos algumas 
alterações no sistema, e 
agora todos os usuários 
ativos no SIG são listados 
no campo “Orientador(a)” na 
tela de submissão e edição 
de trabalhos. Dessa forma, 
a orientação que damos é 
que o aluno que submeteu o 
trabalho entre no sistema e 
proceda a edição do 
trabalho, escolhendo 
corretamente na lista do 
campo “Orientador(a)” o 
respectivo orientador do 
trabalho em questão. 



relacionar o trabalho ao seu 
respectivo orientador, 
tornando impossível a 
visualização do trabalho 
pelo orientador. 

Trabalhos submetidos 
pelos orientandos 
aparecem no sistema para 
os orientadores, mas não 
tem o botão de validar 

Apenas os trabalhos com 
status “Aguardando 
Feedback” podem ser 
validados pelos respectivos 
orientadores dentro do 
prazo de validação. 

O aluno, ou o orientador, 
deve editar o trabalho e 
cumprir todas as etapas de 
edição, confirmando o 
trabalho na última tela, no 
botão “Confirmar 
submissão” 

Orientador não recebe 
e-mail’s relativos a 
submissão e edição dos 
trabalhos de seus 
orientandos 

Isto ocorre quando o aluno 
não informa corretamente o 
e-mail do orientador no 
campo “Dados de 
orientador(a)” 

O aluno, ou o orientador, 
deve editar o trabalho 
atualizar o e-mail no campo 
“Dados de orientador(a)” 

Orientador não consegue 
efetuar login no sistema 
para validar os trabalhos 

Foi constatado que o 
principal motivo disso ter 
ocorrido foi porque estes 
orientadores estão 
cadastrados no SIG como 
Docentes Externos, os 
quais não eram listados 
como usuários aptos a 
acessar o sistema. 

Fizemos algumas 
alterações no sistema, e 
agora os Docentes Externos 
podem acessar o sistema 
normalmente. 

Submissão de Trabalhos 

Aluno e orientador não 
conseguem editar um 
trabalho previamente 
submetido 

Foi constatado que alguns 
trabalhos travam ao tentar 
abrir a tela de edição dos 
mesmos. Isto ocorre pelo 
excesso de códigos ocultos 
provenientes do Word que 
são copiados junto ao texto 
do trabalho no momento da 
submissão. 

No momento, a solução 
mais viável é evitar copiar o 
texto diretamente do Word 
para a ferramenta de 
submissão. Caso o trabalho 
já tenha sido submetido, 
será necessário esperar 
alguns minutos até o 
navegador de internet 
destravar e mostrar o 
trabalho corretamente na 
tela de edição. 

 


