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CENTRO DE CIÊNCIAS EXTAS E TECNOLOGIAS 
EDITAL 01/2021 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

 

 

A coordenadora dos cursos de Geologia e Engenharia Ambiental e Sanitária, professora LUISA DIAS 
BARROS da UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA – UNAMA, campus Belém, no uso de suas atribuições e 
seguindo os termos do REGULAMENTO GERAL DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 
UNAMA (PED-RGU-8413) resolve: 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Parágrafo único. O TCC II constitui-se de uma atividade acadêmica de sistematização do conhecimento 
sobre um objeto de estudo, pertinente à formação nos cursos de graduação em Geologia e em 
Engenharia Ambiental e Sanitária, desenvolvido individualmente ou em dupla mediante orientação, 
acompanhamento de um docente da insituição, como requisito essencial e obrigatório à integralização 
curricular. 
 
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1. Ficam abertas as inscrições para a submissão dos documentos e agendamento de defesa do 

Trabalho de Conclusão de Curso II dos cursos de graduação em geologia e em engenharia 
ambiental e sanitária. 
 

2.2. O período de envio do aceite de “carta-convite ao orientador” por parte do(s) aluno(s) vai de 
20/05/2021 até 30/06/2021. O aluno deve enviar a carta convite por e-mail ao orientador, com 
cópia para a coordenação de curso (geologia.alcindo@unama.br / 
engsanambiental.alcindo@unama.br), o orientador deve responder ao convite (com confirmação 
ou não do aceite) com cópia à coordenação. 

- Link de acesso ao modelo de carta-convite:  
https://drive.google.com/file/d/15g4y5dTV23Z4aVaCNrfZvy-ubvoMcStV/view?usp=sharing  

 
2.3. O período de entrega do formulário de aprovação de projeto e orientação de trabalho de 

conclusão de curso será de 09/08/2021 à 31/08/2021. O documento deverá ser preenchido 
pelo(s) discente(s) e deve constar com as assinaturas do(s) orientando(s) e orientador e 
encaminhado por e-mail em arquivo .pdf ou impresso para o professor(a) da disciplina deTCC II. 

- Link de acesso ao documento: https://drive.google.com/file/d/10u5DvD5rUFOppzG-
LpHqhmVPZKsQFq9p/view?usp=sharing  
 
2.4. O(s) aluno(s) que não obtiverem até a data limite, o aceite do orientador, deverá(ão) informar ao 

professor de TCC II e coordenação, não podendo estar sem orientador até o dia 15/09/2021. 
2.5. O professor orientador deve ser obrigatoriamente um docente da UNAMA, com titulação mínima 

de especialista, e tenha formação adequada para orientação na temática do TCC.   
2.6. É de competência do Orientador registrar os encontros de orientação mediante ficha de 

acompanhamento a ser encaminhada ao professor da disciplina TCC II mensalmente, incluindo 
o registro de ausência do(s) aluno(s) aos encontros. 
 

3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
3.1. Para a primeira avaliação a nota do aluno será composta pela qualificação de seu trabalho 

(avaliação da redação científica e seminário). As datas para realização do seminário de 
qualificação será entre os dias 01/10/2021 à 15/10/2021 e o aluno deverá entregar o pré-projeto a 
banca examinadora com no mínimo 7 (sete) dias antes da data de defesa do pré-projeto. 

3.2. O pré-projeto e seminário de apresentação  será avaliado pelo orientador e um membro 
convidado para compor a banca examinadora. Ficará à cargo do orientador a escolha deste 
membro. 

3.3. O aluno e o orientador preencherão o documento FICHA DE PRÉ-PROJETO no qual constará a 
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avaliação da banca e entregará ao docente vinculado a disciplina TCC II. 
3.4. A apresentação do pré-projeto é oral, com duração de, no máximo, 15 (quinze) minutos e no mínimo 

10 (dez) minutos. Em seguida, tem-se mais 10 (dez) minutos para arguição pela banca 
examinadora. 

3.5. Em situações excepcionais o orientador solicitará ao núcleo docente estruturante do curso – NDE 
aprovação para que a avaliação de pré-projeto conste de apenas a leitura e correção do trabalho 
entregue pelo aluno, logo para estes casos a apresentação do pré-projeto oral será dispensada. 

3.6. A segunda avaliação é referente a Defesa Final do TCC II. E será realizada mediante a entrega da 
produção científica (monografia ou artigo) e pela avaliação do seminário de defesa. 

 

4. DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO E RITOS FINAIS 

4.1. As datas previstas para a jornada de defesas dos TCCs são no período de 01 a 16 de dezembro 
de 2021. 

4.2. A banca examinadora será composta por 03 (três) membros: o presidente da banca  (orientador), 
e dois membros convidados. 

4.3. A banca examinadora será proposta pelo NDE – Núcelo Docente Estruturante de acordo com 
cada área e tema dos trabalhos dos cursos. Convidados externos podem ser sugeridos pelo 
orientador, o NDE recebe o pedido e condece ou não a autorização de participação do membro 
externo. 

4.4. A segunda avaliação de TCC II é composta pela monografia ou artigo científico acrescido 
pela sustentação oral dos argumentos perante a banca examinadora. 

4.5. O seminário de defesa deverá ter duração mínima de 15 (quinze) minutos e de, no máximo, 20 
(vinte) minutos. Em seguida, tem-se mais 20 (vinte) minutos para arguição pela banca 
examinadora. 

4.6. A banca examinadora preenche o conceito e observações na ATA DE DEFESA DE TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO  e após realizada entrega ao docente da disciplina. 

4.7. Após as defesas os alunos terão até 03 (três) dias úteis para fazer as possíveis correções e 
sugestões da banca examinadora, entregar a versão definitiva para o orientador junto ao 
comprovante de submissão ao REPOSITORIVM do Grupo Ser. 

4.8. A monografia ou artigo científico deve ser entregue em conformidade com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

4.9. É considerado APROVADO o aluno que obtiver em ambas as avaliações, nota igual ou superior 
a 7,0 (sete). 

4.10. Todos os trabalhos deverão ser submetidos ao REPOSITORIVM através do site da UNAMA, 
após aprovação final do orientador. As notas somente serão lançadas no sistema após 
encaminhamento de comprovação da submissão no REPOSITORIVM, ao orientador e ao 
professor da disciplina TCC  II. 

4.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do curso e Gestão acadêmica da 
UNAMA. 
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5. DO CRONOGRAMA 
 

5.1. O Ciclo de Atividades do Trabalho de Conclusão de Curso TCC II 2021 obedecerá ao seguinte 
cronograma: 
 

DATA ETAPA 

20/05/2021 à 30/06/2021 Apresentação do aceite da carta-convite para orientação 

09/08/2021 à 31/08/2021 Apresentação do formulário de aprovação de projeto e orientação 

01/10/2021 à 15/10/2021 Período de qualificação do pré-projeto de TCC II 

01/12/2021 a 16/12/2021 Defesa Final do TCC II 

17/12/2021 à 22/12/2021 Publicação do TCC no REPOSITORIVM 

 
 
 

 
Belém, 07 de junho de 2021 

 
 

  

 


