EDITAL DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO– II
ICURSO: NUTRIÇÃO
UNIDADE: UNAMA ANANINDEUA
A Coordenadora Danielle Carneiro Farias do Curso de Nutrição
Universidade da Amazônia, no uso de suas atribuições e de acordo com
Competências e Habilidades referentes ao desenvolvimento do Trabalho
Conclusão de Curso II (TCCII) constantes no Projeto Político Pedagógico
Curso de Nutrição desta Universidade, resolve:

da
as
de
do

- Tornar público o planejamento do TCC II do curso deNutrição 2021.

Art. 1º. Declara-se aberto o período para o processo de inscrição da equipe
do TCC e aceite do professor-orientador das euqipes do TCC. O discente
deverá enviar um e-mail com cópia para todos os integrante, professor e
coordenação de curso (nutricao.ananindeua@unama.br). O e-mail do
docente, as áreas de atuação e disponibilidade de orientação estão disponíveis
no Anexo I.
Art. 2º. A equipe proponente deverá informar no corpo do e-mail: O semestre
que está cursando, nome completo dos membros da equipe, com suas
respectivas matrículas e sugestão do tema do projeto, caso já possua um tema
em desenvolvimento ou sendo planejado. Na ausência de tema proposto pela
equipe, o professor-orientador poderá propor posteriormente, enviando a
proposta do tema para coordenação do curso. O discente deverá colocar como
assunto do e-mail: TCC-II do curso de Nutrição2021.
Art. 3º. A solicitação de orientação para o provável professor-orientador,
deverá ser realizada até às 23:59 do dia 10 de setembro de 2021.
Art. 4º. Após recebimento do e-mail, a coordenação irá homologar as
equipes com os alunos matriculados e com orientador determinado que deverá
providenciar o envio do documento CCG-FOR-70 após colher as assinaturas
para o e-mail institucional.
Art. 5º. As reuniões periódicas com professor-orientador acontecerão a partir
do mês de setembro de 2021, após qualificação no semestre anterior, sendo
pré-requisito para a defesa que ocorrerá na “Jornada de TCC de Nutrição”
presencialmente nos meses novembro e dezembro de 2021.
Art. 6º. A homologação dos projetos de TCC-I e das equipes aptas
acontecerá até dia 30 de setembro e posteriormente será divulgado o calendario

de defesas. A equipe deverá procurar a coordenação, caso sua equipe não seja
homologada.
Art. 7º. Para que ocorra a homologação da equipe, deverá ser seguido as
seguintes orientações:
- O aluno deverá estar matriculado no oitavo semestre do curso de Nutrição
e na disciplina TCC-II.
- O aluno deverá ter cursado e aprovado em mais de 50% das disciplinas
ofertadas no 5º, 6º e 7º períodos.
- Ter o aceite de orientação, enviado pelo professor-orientador.

Art. 8º. O aluno tem até a data de 20 de dezembro para defender o seu TCC
II, enviar a versão final após os ajustes da banca para a coordenação
munido de todos os documentos necessários ao cadastramento no
respositório da instituição de ensino superior conforme lista abaixo:
- Versão final do TCC II
- CCG-FOR-70 - FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC (com todas as
assinaturas).
- CCG-FOR-24 - ATA DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA DO TRABALHO
DE CONCLUSÃO DE CURSO
- ATA DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA DO
CONCLUSÃO DE CURSO (com as devidas assinaturas)

TRABALHO

DE

Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos por esta coordenação de curso.

Ananindeua, de 25 de agosto de 2021.
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