
 

EDITAL DE TRABALHO DE  
CONCLUSÃO DE CURSO I E II 

 

 

 

UNIDADE: UNAMA ALCINDO CACELA 
CURSO: CIÊNCIAS SOCIAIS 

  

 O Coordenador do Curso de Ciências Sociais William Monteiro Rocha, da Universidade da Amazônia, no uso de 
suas atribuições e de acordo com as Competências e Habilidades referentes à elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso constantes no Projeto Político Pedagógico do referido curso desta Universidade, resolve: 

Art. 1º Ficam definidas as seguintes datas para os procedimentos de orientação de Trabalho de Conclusão de 
Curso I e II para o semestre 2017.1: 

 
 

Mês Datas Ações Observações 
Fevereiro 23 Publicação do Edital Publicação e ampla divulgação do Edital de TCC 

 
 

Março 
 
 

 

01 à 31 Orientação de TCC Orientação conforme horários estabelecidos entre 
orientadores e orientandos  

17 Prazo para entrega da Ficha 
de Orientação  

Ficha deve ser retirada pelo aluno na coordenação, 
preenchida e assinada juntamente ao professor-
orientador 

 
 

Abril 
 

01 à 30 Orientação de TCC Orientação conforme horários estabelecidos entre 
orientadores e orientandos  

20 Lançamento da nota de TCC 
I e II referente à 1ª avaliação 

Tal nota seguirá em conformidade ao que fora solicitado 
por cada orientador e devidamente respeitado pelo aluno. 
Acompanhar no sistema o lançamento das notas 

 
 
 

Maio 

01 à 31 Orientação de TCC 
Orientação conforme horários estabelecidos entre 
orientadores e orientandos. 

31 Período para produção do Kit 
de qualificação e defesa 

A coordenação do curso encaminhará aos orientadores 
os seguintes documentos para que sejam preenchidos e 
impressos para o dia da qualificação e/ou defesa: Cópia 
da declaração de recebimento de TCC; Declaração de 
participação docente na banca; Declaração de orientação 
de TCC e Ata de defesa e/ou qualificação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junho 

09 
Entrega das cópias dos 
projetos de TCC I e trabalhos 
de TCC II 

Os orientandos deverão entregar 03 (três) cópias do 
Trabalho impressas e encadernadas e 01 (uma) cópia em 
CD no formato PDF (somente para TCC II), na recepção 
da sala das Coordenações, no horário de 14h às 22h. 
Estes deverão assinar uma lista de entrega, confirmando 
tal ato.    

 
12, 13, 

14 
 

JORNADA CIENTIFICA DE 
TCC I (Qualificação) 

As bancas de qualificação ocorrerão no horário de 14h às 
21h, nas salas de aulas do Campus Alcindo Cacela. 
Serão compostas pelo professor coordenador de TCC, 
professor orientador e o professor examinador.  

16 e 19 JORNADA CIENTIFICA DE 
TCC II (Defesa de TCC) 

As bancas de Defesa de TCC ocorrerão no horário de 14h 
às 21h, nas salas de aulas do Campus Alcindo Cacela. 
Serão compostas pelo professor orientador, professor 
professor examinador interno e professor examinador 
externo 

28 Lançamento da nota final do 
TCC I e TCC II 

Acompanhar lançamento de notas no sistema 

 
Art. 2º.  A orientação será meia hora por semana e cada orientador definirá em consenso com o(s) orientando(s) o 

horário semanal.  
Art. 3º.  Os casos omissos serão resolvidos por esta Coordenação do curso.  
 
 
 
 

Belém, 23 de Fevereiro de 2017 


