FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU – JOÃO PESSOA/PB
COORDENAÇÃO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EDITAL N° 001/ 2017.2

A Coordenação do Curso de Comunicação Social, da Faculdade Maurício de Nassau João Pessoa,
Paraíba, no uso de suas atribuições regimentais:

DIVULGA

O calendário das datas de protocolo e cumprimentos das etapas do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC), para o ano letivo de 2017.2, constante nos anexos deste Edital.

João Pessoa, 28 de agosto de 2017.

Renata Escarião Parente
Coordenadora do Curso de Comunicação Social
Habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda
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EDITAL DE TCC 2017.2
I – Das Datas e Atribuições Protocolares

ENVOLVIDOS

DATA

DISCENTES E DOCENTES

12 DE SETEMBRO

Prazo final para celebração de
compromisso de orientação com
o (a) professor(a) orientador(a) e
entrega do Acatamento de
Orientação à Coordenação,
impresso e assinado.

DISCENTES

01 DE DEZEMBRO

Prazo máximo para entrega do
trabalho à banca examinadora

COORDENAÇÃO

02 DEZEMBRO

DISCENTES/ORIENTADORES

11 A 19 DE DEZEMBRO

ATIVIDADE

Divulgação do calendário de
defesas por trabalho/aluno.
Bancas de TCC

COORDENAÇÃO

22 DE DEZEMBRO

Prazo
máximo
para
o
lançamento das notas de TCC
no Sistema.

DISCENTES

26 DE DEZEMBRO

Prazo máximo para postagem do
TCC no REPOSITORIUN

DISCENTES

27 DE DEZEMBRO

Prazo máximo para entrega na
Recepção da Coordenação do
print da postagem no
Repositoriun, impresso e assinado
pelo orientador.

II – Dos Documentos deste Edital
O Formulário para Acatamento de Orientação (Anexo I) deverá ser preenchido pelo(s)
aluno(s) CONCLUINTE(S) e assinado pelo Professor Orientador. Este documento é a
confirmação de compromisso entre Professor e Aluno(s) relativa à execução

e
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orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que compreende atividades de
realização, correção e orientação do trabalho de final de Curso, dentro dos prazos
estabelecidos neste edital e em cronograma elaborado pela Coordenação de Curso. O
Formulário para Acatamento de Orientação deverá ser entregue pelo(s) aluno(s) conluinte(s)
com todas as informações preenchidas, à Coordenação de Curso, até a data prevista neste
edital.
O Professor Orientador irá preencher, juntamente com o aluno, a Ata de Frequência de
Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (Anexo II) para registro do desempenho
acadêmico e frequência mínima de 75% da carga horária prevista do(s) aluno(s) envolvido(s)
no

trabalho,

conforme

as

disposições

regulamentares. A p ó s

o preenchime

nto, o professor orientador deve entregar à Coordenação de Curso a
ata de frequência do (a) aluno(a).

A Declaração de Recebimento de Trabalho de Conclusão de Curso (Anexo III) é o instrumento
protocolar que o(s) aluno(s) possui(em) para confirmar o recebimento do trabalho pelos integrantes
da Banca Examinadora. A referida declaração deve ficar em posse do (s) aluno (s), como registro
protocolar da entrega do seu TCC. O prazo regulamentar mínimo para análise do trabalho pela banca
é de 10 (dez) dias corridos da entrega à mesma.
A Autorização para Depósito do Projeto Experimental II (TCC) (Anexo IV) é o instrumento
protocolar em que o professor orientador atesta que o trabalho de final de curso tem condições para
defesa. Este formulário deve ser entregue pelo professor orientador à Coordenação de Curso em data
prevista neste edital.

III – Dos Formulários e seus Modelos
Os formulários a seguir devem ser adotados para dar prosseguimento aos procedimentos de
formalização e desenvolvimento das orientações, bem como a confirmação e realização da Banca
Examinadora.
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ANEXO I
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
FORMULÁRIO PARA ACATAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE TCC

À Coordenação de Comunicação Social da Faculdade Maurício de Nassau-João Pessoa.
Eu,

, matrícula

professor(a) do curso de

_,

_da Faculdade Maurício de

Nassau João Pessoa-PB, venho por meio deste confirmar a orientação do(s) aluno(s), abaixo
referenciado(s), em cumprimento ao disposto no manual de TCC para a disciplina Projeto
Experimental

II,

no

trabalho

intitulado

dos alunos (as):
Aluno(a):

Matrícula:

Aluno(a):

Matrícula:

Aluno(a):

Matrícula:

Assinatura/matrícula do Docente Orientador

João Pessoa,

de

de

.
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ANEXO II
ATA DE FREQUÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TCC

Professor:
Mês

_/20

Aluno (a):
Data

Visto do Orientador

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Assinatura do Orientando

Observações :

Visto da Coordenação:
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO (TCC)
À Coordenação do Curso de Comunicação Social,

Em cumprimento à exigência do Art. 5°, da Portaria de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de
Comunicação Social do Faculdade Maurício de Nassau João Pessoa, o(s) aluno(s) abaixo listado(s)
encaminha(m) as assinaturas dos membros integrantes da Banca Examinadora do trabalho
intitulado

e atestam o recebimento de suas cópias, para avaliação, em virtude da Banca de Defesa que ocorrerá
na data

de

de 20

.

Aluno(a):

Matrícula:

Aluno(a):

Matrícula:

Aluno(a):

Matrícula:

Membros da Banca de Defesa:
Orientador:
Examinador:
Examinador:

João Pessoa,

de

de 20

_.
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Anexo IV AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO
DO PROJETO EXPERIMENTAL II (TCC)
Eu,

,

matrícula

, professor(a) da graduação em Comunicação Social, Habilitação
, da Faculdade Maurício de Nassau,

em João Pessoa,

autorizo o depósito do(a)

, do

aluno(a)

,

matrícula

,

para

defesa

perante

banca

examinadora.
Tema/título do projeto

Banca Examinadora/Instituição do Docente

João Pessoa,

de

de

Assinatura do Docente
Faculdade Maurício de Nassau de João Pessoa-PB Mantenedora: Centro
de Ensino Superior - CENESUP Endereço: Avenida Epitácio Pessoa, 1201 –
Bairro dos Estados Telefone / Fax: +55 (83) 2107-5929

.
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