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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - ICB 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

(LICENCIATURA E BACHARELADO) 
 

 

CICLO DE DEFESAS DE TCC  

CRONOGRAMA - 4º PERÍODO/2017 

 

 

O Ciclo de Defesas de TCC acontecerá em 6 etapas, quais sejam: 

 

1. Solicitação de Agendamento de Defesa Pública de TCC 

Objetivo: Fornecer informações necessárias ao cadastro da defesa no SIGAA. 

Período: 03 a 10 de janeiro de 2018. 

Responsável: Orientador do TCC 

Orientações: Nessa etapa, o orientador enviará o formulário de solicitação de agendamento de 

defesa do TCC (encontrado no site biologia.ufpa.br), devidamente preenchido, para o e-mail 

<tccfacbio@gmail.com>, no período de 03 a 10 de janeiro de 2018.  

O formulário deve conter informações como Título do trabalho, Banca Examinadora, 

Orientador, Orientando, Área, Data, Horário e Local da Defesa, etc. 

 

 

2. Cadastro da Defesa  

Objetivo: cadastrar as informações da defesa de TCC na Faculdade de Biologia; confirmar 

data, horário e local da defesa com o orientador, bem como, preparar documentos para a defesa 

pública (fichas de avaliação e certificados para os examinadores). 

Período: 08 a 12 de janeiro de 2018. 

Responsável: Secretaria da Faculdade 
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3. Defesa Pública do TCC 

Objetivo: realizar a Defesa Pública do TCC submetendo o acadêmico à avaliação por uma 

banca composta por pesquisadores da área de conhecimentos em foco no trabalho. 

Período Disponível: 15 a 19 de janeiro de 2018. 

Responsável: Orientador (Presidente da Banca Examinadora) + Acadêmico sob avaliação. 

Orientações: Somente o Orientador deve receber na Secretaria da Faculdade os 

documentos referentes à defesa de TCC, presidir os procedimentos da Defesa pública do TCC de 

seu(sua) orientando(a) e realizar encaminhamentos do resultado da avaliação do TCC. 

 

4. Lançamento do Conceito no SIGAA 

Período: 15 a 31 de janeiro de 2018. 

Responsável: Orientador 

Orientações:  

Obs 1: ORIENTADOR COM ACESSO AO SIGAA: Se o orientador pertencer ao quadro de 

docentes da UFPA com acesso direto ao sistema, este deverá lançar o conceito (resultante da média 

aritmética das notas da ficha de avaliação entregues à banca examinadora) do TCC no sistema 

SIGAA. Caso aconteça algum problema no sistema e o aluno não apareça vinculado ao 

orientador, este último deve comunicar imediatamente à Secretaria da Faculdade para as 

devidas providências.  

Obs 2: ORIENTADOR SEM ACESSO AO SIGAA: o orientador deverá entregar as fichas 

avaliativas na Secretaria da Faculdade para providências de lançamento do conceito. 

Obs 3: Em ambos os casos, é necessário entregar as fichas avaliativas para serem arquivadas na 

Secretaria da Faculdade. 

 

5. Entrega da Versão Final do TCC:  

Objetivo: Receber cópia da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso para disponibilizá-

lo no acervo da biblioteca setorial.  

Período: 16 a 31 de janeiro de 2018. 

Responsável: Estudante 

Obs: O aluno só receberá o diploma, na ocasião da solenidade, se entregar a versão final no prazo definido 

neste cronograma. 



3 
 

Orientações: Após a revisão final feita pelo orientador, considerando as observações da banca 

examinadora, a versão definitiva do TCC deve ser entregue dentro do prazo, na Secretaria da 

Faculdade de Ciências Biológicas, em mídia digital (CD-R) no formato PDF, com capa de 

acrílico que identifique o nome do discente e o tema do trabalho. A versão final do TCC será 

disponibilizada no site da Faculdade de Biologia e comporá o acervo da Biblioteca setorial do ICB. 

 

6. Solicitação do diploma  

Objetivo: Será encaminhado no dia 15 de fevereiro de 2018, memorando ao CIAC 

solicitando a confecção do diploma com os respectivos documentos dos alunos (Lauda do diploma, 

RG e CPF, Histórico Acadêmico e relatório ENADE).  

 

CRONOGRAMA – 2018 (PERÍODO LETIVO 2017.4) 

ETAPA PERÍODO ATIVIDADE RESPONSÁVEL 

1 03 a 10 de janeiro de 2018 
Solicitação de Agendamento 

de Defesa Pública de TCC 

 

Orientador do TCC 

2 08 a 12 de janeiro de 2018 Cadastro da Defesa  
Secretaria da 

Faculdade 

3 15 a 19 de janeiro de 2018 Defesa Pública do TCC 

Orientador + 

Acadêmico sob 

avaliação 

4 15 a 31 de janeiro de 2018 

 

Lançamento do Conceito no 

SIGAA 

Orientador do TCC 

5 16 a 31 de janeiro de 2018 
Entrega da Versão Final do 

texto do TCC 
Discente 

6 15 de fevereiro de 2018 
Envio da solicitação dos 

diplomas ao CIAC 

Secretaria da 

Faculdade 

 

Obs: As datas de colação de grau devem ser definidas a partir do dia 02 de abril, respeitando o prazo 

mínimo de 45 dias a partir da solicitação do diploma, mencionado nesse cronograma. O período de 

colação deverá ser marcado nos períodos de 02 a 28 de abril de 2018. 

 

Para esclarecimentos: 

SECRETARIA DA FCB – 3201-7724 

<tccfacbio@gmail.com> 
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