
Trabalho de Conclusão de Curso no ensino remoto emergencial (ERE) 

 

1) A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na vigência da 

pandemia-Covid19 será realizada de forma remota via Web Conferência e 

gravada, perante uma Banca Examinadora presidida pelo professor-orientador e 

composta por dois membros. 

 

2) A marcação do horário da apresentação, via Web Conferência, será de 

responsabilidade do orientador. As informações como data, horário, título do 

TCC, professor orientador e composição da Banca Examinadora serão 

divulgadas previamente junto à comunidade acadêmica do campus pela 

Comissão de TCC que encaminhará à coordenação para que seja divulgada na 

página do Curso.  

 

3) O estudante deverá apresentar o TCC no tempo máximo de 10 (dez) minutos. 

Cada membro da Banca Examinadora terá 10 (dez) minutos para tecer 

comentários sobre o TCC. 

 

4) A avaliação do TCC será realizada por meio do material escrito, no formato de 

monografia ou artigo científico, e da apresentação remota. A Banca Examinadora 

receberá um formulário com os seguintes critérios a serem avaliados: 

- Resumo: sequência do resumo (título, introdução, objetivos, conteúdo, 

desenvolvimento, conclusões); conformidade entre o resumo e a apresentação; 

capacidade adequada de expressão escrita; 

- Conteúdo apresentado: relevância/originalidade do tema; adequação teórico-

metodológica aos objetivos propostos; contribuição do trabalho para a 

formação do acadêmico; apresentação da proposta ou resultados; conclusão: 

alcance dos objetivos propostos. 

- Segurança e postura: uso adequado da linguagem; clareza e domínio do 

conteúdo; capacidade em responder às perguntas demonstrando 

conhecimento teórico e prático. 

 

5) A comissão de TCC recomenda apresentação via Web Conferência utilizando 

slides (formato PDF ou PPT). Recomendamos, ainda a elaboração das 



apresentações sem efeito de movimentos e vídeos para não sobrecarregar o 

sistema. 

 

6) O orientador deverá colocar no campo do local de realização da apresentação, 

na Ata: "por web conferência, conforme Resolução nº 24/2020-CONSU". 

 

7) Segundo as orientações legais que regem o ensino remoto e considerando o 

disposto no art.5º X da Constituição Federal. 

Considerando o disposto no Art. 5º, XXVIII, a da Constituição Federal. 

Considerando o disposto no Art. 20 do Código Civil. 

Considerando o disposto no Art. 21 do Código Civil. 

Considerando o disposto no Art. 17 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Considerando o disposto no Art. 100, parágrafo único, V, da Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Ressaltamos que: 

- Somente poderá́ haver captação de vídeos, áudios, imagens e quaisquer outros 

meios de registro de atividades de ensino mediante autorização expressa dos 

envolvidos, respeitados os direitos autorais e da personalidade, notadamente a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa e 

da liberdade de cátedra. 

- O material audiovisual produzido pelos discentes com autorização expressa do 

docente e da Banca Examinadora responsável pelo conteúdo somente poderá 

ser utilizado para uso próprio, vedada qualquer tipo de veiculação.  

- As gravações da banca são realizadas, exclusivamente, para a Coordenação 

do Curso assegurar que a apresentação foi realizada apropriadamente na forma 

virtual e manter registro arquivado. Sendo assim, a utilização para quaisquer 

outras finalidades não é adequada e, portanto, não recomendada pela 

PROGRAD e pela Comissão de TCC. Somente os interessados poderão ter 

acesso à gravação mediante solicitação fundamentada à Coordenação do Curso, 

sob pena de responsabilização legal, tendo em vista que as imagens de todos os 

participantes da banca são normativamente protegidas.  

 


