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APRESENTAÇÕES DE TCC II DE LICENCIATURA E TCC II DE 

BACHARELADO EM GEOGRAFIA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019 
A Coordenação do Curso de Geografia divulga informações sobre a realização da 

apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de Licenciatura e de 

Bacharelado em Geografia, bem como fixa o cronograma para realização da mesma 

no segundo semestre de 2019. 

 

1. DAS APRESENTAÇÕES 
1.1 – A avaliação da(s) disciplina(s) de TCC II de Licenciatura e Bacharelado será 

realizada por uma banca julgadora constituída por no mínimo 2 membros (um deles 

professor do curso de Geografia), considerando a orientadora ou o orientador em sua 

composição. A nota atribuída será dada considerando as sugestões das e dos membros 

da banca presentes no momento da apresentação pública. A inserção da nota no sistema 

é de responsabilidade da professora orientadora ou professor orientador. 

1.2 – A apresentação dos TCC’s de Licenciatura e Bacharelado será realizada através de 

sessão pública: 

1.2.1 – A orientadora ou orientador é responsável por contatar os membros da banca 

julgadora e definir data, horário e local de sua realização dentro do intervalo de tempo 

indicado no final deste edital; 

1.2.2 – Toda orientadora ou orientador deverá encaminhar para o e-mail da 

Coordenação do curso (ccgeog@ufpr.br), antes da apresentação (ver as datas no item 

2.1 deste edital) o dia, horário e local em que a banca julgadora se realizará, assim como 

nome da aluna ou aluno, título do trabalho e modalidade (Lic. ou Bach.) do TCC; 

1.2.3 – As apresentações deverão ser realizadas durante os períodos da manhã, tarde ou 

noite, devendo ser priorizado o turno em que a acadêmica ou o acadêmico está 

matriculada o matriculado. 

1.2.4 – A Coordenação do curso elaborará um edital com as informações das 

apresentações públicas e divulgará amplamente entre as e os discentes e docentes do 

Curso de Geografia através do nosso portal (www.geografia.ufpr.br) e mural de recados 

da Coordenação; 

1.2.5 – A Coordenação do curso fica responsável por elaborar a declaração dos 

membros da banca julgadora que será entregue no dia da sua realização com as 

informações fornecidas previamente pela orientadora ou orientador (ver ponto 1.2.2.); 

1.2.6 – O discente do curso de Geografia que assistir à sessão pública de apresentação 

do TCC receberá declaração de presença que poderá ser utilizada para contabilizar carga 

horária para as atividades formativas. 

http://www.geografia.ufpr.br/


2. CRONOGRAMA DE DEFESA DE TCC 
2.1 – Segue cronograma contendo as datas para a realização da apresentação de TCC II 

de Licenciatura e Bacharelado em Geografia no segundo semestre de 2019. 

 

ATIVIDADE DATA/PERÍODO 

Prazo para orientadoras e orientadores encaminharem e-

mail à Coordenação de Curso com informações da 

apresentação do TCC (ver 1.2.2 do edital) 07 a 18 de novembro 

Prazo para a Coordenação de curso divulgar edital das 

apresentações 19 a 26 de novembro 

Apresentação pública de TCC II, que deverá ocorrer nos 

períodos da manhã, tarde ou noite 

27 de novembro a 20 de 

dezembro 

Prazo final para a discente ou o discente entregar o TCC 

II com as adequações sugeridas pela banca julgadora 23 de dezembro 

Prazo final para orientadora ou orientador lançar a nota 

no SIE 30 de dezembro 

  

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
3.1 – Demais informações sobre as definições, organização, formato e avaliação do 

TCC II poderão ser encontradas no REGULAMENTO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA (TCC-Lic) 
http://www.geografia.ufpr.br/portal/wp-

content/uploads/2012/12/Regulamento_TCC_Licenciatura-Geografia.pdf e/ou no 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 

BACHARELADO EM GEOGRAFIA (TCC-Bach) 
http://www.geografia.ufpr.br/portal/wp-
content/uploads/2012/12/Regulamento_TCC_Bacharelado-Geografia.pdf 

3.2 – Casos omissos neste edital serão julgados e deliberados pelo colegiado do Curso 

de Geografia. 

Curitiba, 06 de novembro de 2019. 

Marcos Alberto Torres – Coordenador do Curso de Geografia 

Danilo Volochko – Vice coordenador do Curso de Geografia 
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