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Teófilo Otoni, _____ de ______ de ________. 

Prezados Professores Orientadores, 

Seguem alguns esclarecimentos e orientações acerca dos procedimentos para a defesa de Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC, do Curso de Administração, do semestre _______/_____ e documentos anexos: 

 As salas para as defesas ainda serão reservadas e informadas tempestivamente. 

 Os aparelhos de projeção multimídia não foram reservados. Gentileza cada orientador pegar o aparelho para 

seu orientando. 

 No envelope (kit), entregue a cada orientador no momento de retirada da via de TCC para a defesa, constam 

as Fichas de Avaliação que serão utilizadas pelos membros da Comissão Examinadora, a Ata de Resultado 

Final e o modelo de ofício de encaminhamento da versão aprovada para o professor da disciplina de TCC 

(anexos). 

 Quando da defesa do TCC, as fichas de avaliação, disponibilizadas para cada membro da banca, deverão ser 

utilizadas e poderão ajudar a balizar a distribuição da nota ao aluno/ trabalho. 

 A Ata de Resultado final deverá ser preenchida para registro da nota atribuída pela banca e da aprovação e, 

ou reprovação do discente. Na ata deverão constar registrados a nota do discente (entre zero e cem pontos); 

se o discente foi aprovado ou reprovado; e se houver aprovação com alterações, essa observação deverá ser 

registrada.  

 Ata de Resultado final e as Fichas de avaliação deverão ser devolvidas na Coordenação do Curso, aos 

cuidados do professor da Disciplina ADM 034, para lançamento da nota do discente no Siga. A nota 

somente será lançada após a entrega, pelo aluno, da versão aprovada do TCC, na Coordenação de Curso de 

Administração.  

 A versão aprovada (entregue em mídia digitalizada), constando as alterações sugeridas pela banca (se for o 

caso) e as adequações técnicas apontadas pelo professor da disciplina, deverá ser entregue pelo discente na 

Coordenação de Curso, impreterivelmente, entre os dias _________ e _________. A versão aprovada 

somente será aceita acompanhada do ofício de encaminhamento assinado pelo orientador (anexo). Peço a 

gentileza de reforçarem essa data e procedimento ao discente. A observância desse prazo, constante no 

cronograma, é fundamental para o cumprimento das exigências da disciplina ADM 034.  

 As declarações de participação em bancas e orientações de TCC serão providenciadas pelo professor da 

disciplina ADM 034, junto à Coordenação do Curso e serão disponibilizadas aos professores na 

Coordenação do Curso de Administração/ Departamento de Administração. 

Desde já, agradecemos. 

 

Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso  
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO TCC 

 
Aluno: ________________________________________________ Matrícula: _____________________ 

Orientador(a): ________________________________________________________________________ 

Professor(a) Avaliador(a):_______________________________________________________________ 

 
 

ITENS AVALIADOS 

 

NOTA ATRIBUÍDA 

 

PARTE ESCRITA: 70 PONTOS 

 

 Estrutura do trabalho 

 Normas CONSEPE/ ABNT 

 Linguagem e redação 

 Conteúdo geral 

 Introdução 

 Abordagem do problema; 

 Justificativa/ Relevância da pesquisa;  

 Objetivos; 

 Referencial teórico (coerência da bibliografia, encadeamento);  

 Metodologia (adequação ao problema e objetivos)  

 Resultados e discussão (interpretações, considerações gerais)  

 Outros fatores relevantes 

 

 

 

APRESENTAÇÃO: 30 PONTOS 

 

 Recursos utilizados 

 Organização, clareza e objetividade 

 Postura 

 Utilização do tempo 

 Domínio do tema e uso correto dos termos técnicos 

 Introdução/ Abordagem do problema/ Justificativa/ Relevância da pesquisa/ 

Objetivos; 

 Referencial teórico  

 Metodologia  

 Resultados e discussão  

 Outros fatores relevantes 

 Conteúdo das respostas 

 

 

 

Nota Final: (Nota 1+ Nota 2) = 

 

 

 

Teófilo Otoni, _____ de ______________________ de ________. 

 

Assinatura professor(a) avaliador(a): _______________________________________________ 
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ATA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

E RESULTADO FINAL  

 

Às _____h.______min., do dia ______ do mês de ___________________ do ano de 

________________ teve início, nas dependências da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, Campus do Mucuri, a Defesa Pública do Trabalho de Conclusão de 

Curso, intitulado________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 do discente ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________, do Curso de Administração, 

sob a orientação do professor(a) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________, como parte dos 

requisitos para a obtenção do título de Bacharel em Administração.  

A Banca Examinadora foi constituída pelos professores: 

 CPF  

 CPF  

 CPF  

 

Após defesa, a Banca Examinadora atribuiu a média final de ________ pontos (em cem 

pontos), sendo o discente considerado(a)________________________________________. 

 

Observações: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

Professor(a): ________________________________________________________ (Orientador) 

Professor(a): ________________________________________________________ (Membro) 

Professor(a): ________________________________________________________ (Membro) 

 

Teófilo Otoni, ______ de _______________________ de _____________.
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OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA VERSÃO APROVADA 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

  

 

Teófilo Otoni, _______ de _____________________ de __________. 

 

Ao  

Professor(a) _____________________________________________________________ 

Coordenador(a) da Disciplina ADM 034 – Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Assunto:  Encaminha Versão aprovado do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Prezado(a) Professor(a), 

 

Encaminho cópia digitalizada, em acordo com o estabelecido em resoluções específicas 

do CONSEPE e do Curso de Administração, do TCC do(a) discente 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

Declaro que todas as alterações sugeridas pela Banca Examinadora foram adequadamente 

realizadas. 

 

Atenciosamente, 

 

________________________________________ 

Prof(a). (Nome por extenso ou Carimbo do Orientador) 

 


