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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
COLEGIADO DE MATEMÁTICA
Edital Interno nº 01/2018– Alteração do Regulamento do TCC – 2018.
A Comissão TCC/2018 do Colegiado de Matemática torna público as alterações do
Regulamento do TCC do Colegiado de Matemática para o ano de 2018.
1. O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC constitui-se numa atividade acadêmica de
sistematização do conhecimento sobre um objetivo de estudo pertinente à profissão ou curso
de graduação, desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação docente, cuja exigência
é um requisito essencial e OBRIGATÓRIO para a obtenção do diploma.
OBS: Em nenhuma hipótese, haverá aluno concluinte sem TCC, como não haverá TCC
sem orientador!
2.

O

Trabalho

de

Conclusão

de

Curso

–

TCC

será

elaborado

e

apresentado

INDIVIDUALMENTE!
3. O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC deverá ser apresentado em forma de
MONOGRAFIA!
4. Cada docente do colegiado de matemática elenca as suas linhas de pesquisa e encaminha
para a comissão científica. Esta coloca, na forma de edital, nas salas de aula do curso de
matemática para que o(a) acadêmico(a) possa elaborar seu projeto dentro de uma das linhas
de pesquisa elencadas.
5. A comissão científica colocará, na forma de edital, todas as datas a serem seguidas pelos
acadêmicos(as) e docentes do colegiado de matemática.
6. O Projeto do TCC (anexo 1) deverá ser elaborado pelo aluno e entregue para um dos
membros da Comissão Científica do TCC

7. A comissão científica solicitará uma reunião junto ao coordenador do curso para a
distribuição dos projetos aos docentes.
7. COMPETE AO ORIENTANDO:
I. Cumprir o plano e cronograma estabelecidos em conjunto com o seu orientador;
II. Cumprir as normas, regulamentos e datas estabelecidas pela COMISSÃO CIENTÍFICA
do TCC;
8. Em data prevista, acontecerá a pré-qualificação do TCC dos(as) acadêmico(as) diretamente
com seus orientadores, onde estes analisarão o desenvolvimento do TCC e se os mesmos
estão aptos a serem encaminhados para a qualificação.

9. Em data prevista, acontecerá a qualificação dos TCC(s). Os orientadores encaminharão para
a comissão científica 3 (três) cópias dos trabalhos, sem encadernação, contendo: pré-projeto e
fundamentação teórica até o momento desenvolvida pelo(a) acadêmico(a).
10. De posse dos trabalhos, a comissão científica organizará as bancas examinadoras. Essas
serão compostas de 2 (dois) docentes, que farão arguição, sem emitir nota avaliativa.
11. Cada acadêmico(a) fará sua apresentação para a banca examinadora no tempo de até 20
(vinte) minutos, podendo fazer uso do Power Point.
12. PROFESSORES ORIENTADORES DO TCC:
Os professores orientadores são todos os membros do Departamento de Ciências Exatas e
Tecnológicas, e também os professores de outros Colegiados, quando o tema se relacionar
com outra disciplina, porém com ênfase voltada a Matemática.
13. É de responsabilidade do professor orientador o deferimento do encaminhamento, ou não,
do Trabalho de Conclusão de Curso para a defesa, mediante um parecer por escrito.
14. A entrega do trabalho do TCC pelo(a) acadêmico(a), no prazo estabelecido, deverá ser
feita diretamente á comissão científica.
15. EDITAIS:

As datas dos editais do processo do TCC estarão colocadas na sala de aula do 4º ano de
Matemática
13. O aluno que não cumprir as datas estabelecidas pela Coordenação do TCC do
Departamento estará automaticamente eliminado do processo de defesa de seu TCC.
14. Cronograma do TCC – 2018
Até o dia 27/04/2018
De 02 a 04/05/2018
07/05/2018

Entrega final do Pré-Projeto do TCC para a Comissão do TCC
Análise dos Pré-projetos pelos professores do Colegiado
Edital com a listagem dos Pré-Projetos, orientandos e
orientadores.

17 a 21/09/2018

Entrega do relatório da produção do TCC para o professor
orientador, como pré-qualificação.

01 a 05/10/2018
09/10/2018
Até 20/11/2018
23/11/2018
03 a 07/12/2018

Qualificação dos trabalhos de TCC
Resultado da qualificação dos trabalhos do TCC
Entrega final do TCC para o orientador.
Edital das Bancas Examinadoras no local citado no item 6.
Apresentação dos trabalhos do TCC.
Paranaguá, 02 de abril de 2018.
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