ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O SEMINÁRIO DE TCC/2020-2021

1) O Seminário ocorrerá nos dias 07 e 08 de junho de 2021, nos períodos da manhã e da
tarde pelo meet e RNP.
2) Conforme decisão do Conselho Diretor, não haverá aula na graduação nesses dois dias.
3) As bancas de bacharelado poderão ocorrer entre os dias 07 e 11 de junho de 2021.
4) Cada sessão terá 100 minutos com, no máximo, 3 alunos apresentando seus TCCs.
5) O aluno prepara os slides de seu trabalho, concentrando-se nas seguintes partes:
OBJETIVO,

ASPECTOS

TEÓRICOS,

METODOLOGIA,

RESULTADOS

e

CONCLUSÕES.
6) Ele terá de 15 a 20 minutos para apresentar o seu trabalho.
7) Depois que todos apresentam, há, na sala, uma conversa sobre todas as pesquisas. Não é
necessariamente uma arguição. A arguição acontece apenas para os bacharelados.
8) O leitor crítico do trabalho pode estar presente ou não. Sua presença é opcional, uma
vez que não se trata de defesa.
9) O leitor avalia, em formulário próprio (https://www.letras.ufg.br/p/38516-formulariostcc), o trabalho com antecedência.
10) Se achar pertinente, pode enviar para o orientador e para o aluno concluinte uma cópia
do trabalho com as anotações/comentários.
11) Se o leitor crítico estiver presente no Seminário, ele avalia a apresentação oral. Se não
estiver presente, somente o professor orientador avalia o desempenho oral de seu
orientando.
12) A gravação da sessão de apresentações é opcional. Não há exigência por parte da
coordenação de que se grave. O TCC escrito, o formulário com a nota do leitor e do
orientador, o registro no Sigaa são provas suficientes da realização do TCC.
13) No SIGAA, há espaço para a nota de N1 e N2. A N1 pode ser a nota do professor
orientador e a N2 pode ser a nota do leitor crítico e/ou banca do bacharelado.
14) A ata da sessão existirá somente para a defesa dos bacharelados. O professor poderá
preencher a ata (https://www.letras.ufg.br/p/38516-formularios-tcc) com a finalidade de
fazer a proclamação dos resultados no final da sessão. Pode entregar uma cópia para o/a
orientando inseri-la na Monografia, caso ele queira fazer isso. Esse documento não
precisa ser encaminhado para a coordenação.

15) A apresentação do TCC é uma exigência da Resolução de TCC/FL/UFG/2017,
conforme se observa em seu Art. 5º:
Art. 5º A elaboração do TCC compreende as seguintes etapas:
VIII. Apresentação do Trabalho Final no Seminário de Apresentação de
Trabalho de Conclusão de Curso pelos discentes das Licenciaturas e pelos
discentes do Bacharelado.

16) Para a versão final do trabalho, orientador e orientado podem acatar parcial ou
totalmente as sugestões do leitor crítico e/ou banca e enviar a versão final do TCC para
o e-mail tcc.letras.ufg@gmail.com 30 dias após a realização do Seminário, conforme
cronograma divulgado previamente.

