
RESOLUÇÃO CCA nº 002/2020 - Critérios para avaliar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)               
remotamente devido ao período em Atividades Domiciliares Especiais (ADEs). 

 

A Comissão do Curso de Administração reunida no dia 03/08/2020, considerando a portaria             
2091/2020 da PROGRAD, que em seu Art. 10 define: 

§ 2 - No caso de cursos que preveem em seus PPCs a apresentação dos Trabalhos de Conclusão                  
de Curso - TCCs perante uma comissão ou banca avaliadora, essa atividade poderá ser              
realizada via web, e em formato síncrono, em data e horário estabelecidos de comum acordo               
entre todos (as) os (as) participantes.  

Resolve definir critérios para as bancas de TCC:  

1) Compete ao docente orientador: informar a comissão de curso na reunião ordinária de              
setembro de 2020 a lista de alunos que optaram pela banca via web, e em formato síncrono;                 
reservar a sala online em aplicativo de reuniões; presidir e gerenciar o ingresso de              
participantes; 

2) Compete ao discente: protocolar por e-mail o envio da versão digital do TCC para a                
Secretaria Integrada, com cópia para os docentes da banca previamente constituída. O            
discente enviará para o e-mail (secretaria.integrada@unifesp.br) a versão do TCC e os            
formulários previstos no regulamento de TCC (Apêndice 4) com a antecedência prevista no             
regulamento de TCC. O assunto do e-mail deve ser “Banca TCC ADM Nome do aluno”.  

3) Compete a Secretaria Integrada: atualizar a planilha no site do curso (Agenda de Defesa de                
TCC) para que os alunos interessados possam consultar; 

 

Após a Banca de TCC: 

5) Compete ao docente orientador enviar por e-mail (secretaria.integrada@unifesp.br) para          
Secretaria Integrada: Folha de Aprovação (Apêndice 5), Ata de Defesa (Apêndice 5a) e a Lista               
dos Presentes na sessão online; 

6) Compete ao discente enviar por e-mail (secretaria.integrada@unifesp.br) para Secretaria          
Integrada: Versão final do TCC e os formulários Protocolo (Apêndice 7, Termo de Autorização              
(Apêndice 6) 

 

 

Casos omissos serão apreciados pela Comissão de Curso de Administração. 

 

As regras entram em vigor a partir da sua publicação em 17 de agosto de 2020 
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