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1ª Parte - Calendário para Solicitar Orientação/Matrícula para TCC I- 2019.3 
 
 

Solicitação de Orientador(a) 

Etapas Ações Procedimentos Prazo 

1ª Etapa 

Formulário 
de Intenção 

de 
Orientação 

De posse do formulário, o aluno deverá 
preenchê-lo, indicando 3 orientadores de sua 
preferência, salvar como PDF e fazer upload na 
plataforma Moodle na disciplina “TCC001-
0000.0-U - COMISSÃO DE TCC - CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS” (Ver observação como acessar).  

Até 
16 de junho de 2019 

2ª Etapa Pré-Projeto 

Verificar neste sítio qual docente receberá o Pré-
Projeto conforme calendário no link “Designação 
temporária de orientadores”. 

Entre  
07 a 09 de agosto de 

2019 

O aluno deve apresentar ao professor indicado o 
pré-projeto de trabalho inicial.  

Até 
23 de agosto de 2019 

O pré-projeto deve estar aprovado pelo 
orientador no prazo máximo de: 

Até 
06 de setembro de 

2019 

3ª Etapa 
Projeto 
Final 

Apresentar ao professor orientador o projeto 
final. 

Conforme cronograma 
do orientador, 
observando o 

encerramento do 
semestre 

4ª Etapa 
Lançamento 

dos 
Conceitos 

Orientador lançar, no SIGA, o conceito do 
trabalho. 

Conforme calendário 
acadêmico vigente da 

UFJF 

 
 

Observações: 
1) A disciplina TCC001-0000.0-U - COMISSÃO DE TCC - CIÊNCIAS CONTÁBEIS é a acessada pelo site 

do EAD da UFJF, por meio do seguinte endereço: https://ead.ufjf.br/login/index.php (Caso não tenha 
esta disciplina no “seu” Moodle, proceder conforme observação abaixo). 
 

2)  Caso não tenha a disciplina cadastrada no “seu Moodle”, remeter, para o e-mail da Comissão de TCC 
(comissão.tcccontabeis@ufjf.edu.br), o “Formulário de Intenção de Orientação” e o “Histórico Escolar”, 
no qual conste a dispensa/aprovação na disciplina FIN036 - Metodologia da Pesquisa em Contabilidade. 
O envio do e-mail com os documentos devem observar o prazo da 1ª etapa deste calendário. 
 

3) Os formulários indicados nestas orientações estão disponíveis em: 
http://www.ufjf.br/facc/ensino/graduacao/ciencias-contabeis/informacoes-sobre-o-tcc/, ao final da 
página em: “FORMULÁRIOS ÚTEIS”. 
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2ª Parte – Calendário de Encerramento de Semestre (2019.1) 
 

O Calendário de Encerramento de semestre é aplicável ao discente que vier a ser Reprovado em TCC I 
ou II, ao término de 2019.1, e desejar rematrícula para 2019.3. 
 
Nestas situações, seguir as instruções abaixo, conforme o caso: 

Solicitação de Matrícula – TCC I ou TCC II 

TCC Ações Procedimentos Prazo. 

TCC I 

Formulário de 
Intenção de 
Orientação 

Assinado pelo 
orientador 

De posse do formulário, o discente 
deverá preenchê-lo e providenciar o 
“aceite” e assinatura do orientador. 
Depois de assinado: digitalizá-lo, em 
PDF, e fazer o upload na plataforma 
Moodle, nas disciplina “TCC001-0000.0-
U - Comissão de TCC - Ciências 
Contábeis” (Ver observação como 
acessar). 

Entre 
01 e 16 de julho 2019 

Atenção 
Solicitar matrícula para 

2019.3 antes de 
terminar o semestre 

corrente (2019.1) 

Seguir as demais etapas do Calendário TCC I - 2019.3, constantes na 1ª parte destas 
orientações. 

TCC II 

Termo de Aceite 
de Orientação 

em TCC II 
Assinado pelo 

orientador 

De posse do formulário assinado pelo 
orientador, o aluno deverá digitalizá-lo, 
em PDF, e fazer o upload na plataforma 
Moodle, nas disciplina “TCC001-0000.0-
U - Comissão de TCC - Ciências 
Contábeis” (Ver observação como 
acessar). 

Entre 
01 e 16 de julho 2019 

Atenção 
Solicitar matrícula para 

2019.3 antes de 
terminar o semestre 

corrente (2019.1) 
Seguir as demais etapas do Calendário de Defesa do TCC II - 2019.3, constantes na 
4ª parte destas orientações. 

 
Observações: 

 
1) A disciplina TCC001-0000.0-U - COMISSÃO DE TCC - CIÊNCIAS CONTÁBEIS é a acessada pelo site 

do EAD da UFJF, por meio do seguinte endereço: https://ead.ufjf.br/login/index.php (Caso não tenha 
esta disciplina no “seu” Moodle, proceder conforme observação abaixo). 
 

2)  Caso não tenha a disciplina cadastrada no “seu Moodle”, remeter, para o e-mail da Comissão de TCC 
(comissão.tcccontabeis@ufjf.edu.br), o “Formulário de Intenção de Orientação” e o “Histórico Escolar”, 
no qual conste a dispensa/aprovação na disciplina FIN036 - Metodologia da Pesquisa em Contabilidade. 
O envio do e-mail com os documentos devem observar o prazo da 1ª etapa deste calendário. 

 
3) O discente que for “Aprovado em TCC I” ou receber “Sem Conceito”, ao final de um semestre, estará 

automaticamente matriculado, com o mesmo orientador, para o semestre seguinte. Não necessita tomar 
qualquer providência. 
 

4) Os formulários indicados nestas orientações estão disponíveis em: 
http://www.ufjf.br/facc/ensino/graduacao/ciencias-contabeis/informacoes-sobre-o-tcc/, ao final da 
página em: “FORMULÁRIOS ÚTEIS”. 
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3ª Parte - Calendário Complementar 2019.3 
 

O Calendário complementar é aplicável às seguintes situações: 
 

- TCC I - para o discente que não enviou o “Formulário de Intenção de Orientação”, no prazo estabelecido 
na: 

 1ª Parte - Calendário para solicitar Orientação para TCC I- 2019.3 ou 

 na 2ª Parte - Calendário de Encerramento de Semestre (2019.1)  

 Neste novo prazo, conforme quadro abaixo, o referido formulário já deve conter, obrigatoriamente, 
o “aceite” e assinatura do orientador, para matrícula em TCC I. 

 
- TCC II - para o discente que não enviou o “Termo de Aceite de Orientação”, no prazo estabelecido na: 

 2ª etapa -Calendário de Encerramento de Semestre (2019.1). 

 Neste novo prazo, conforme quadro abaixo, o referido formulário deve conter, obrigatoriamente, o 
“aceite” e assinatura do orientador, para matrícula em TCC II. 

 
Nestas situações, seguir as instruções abaixo, conforme o caso: 

 
Solicitação de Matrícula 2019.3 

TCC Ações Procedimentos Prazo. 

TCC I 

Formulário de 
Intenção de 
Orientação 

Assinado pelo 
orientador 

De posse do formulário, o discente deverá 
preenchê-lo e providenciar o “aceite” e 
assinatura do orientador. Depois de assinado: 
digitalizá-lo, em PDF e fazer o upload na 
plataforma EAD, nas disciplina “TCC001-
0000.0-U - Comissão de TCC - Ciências 
Contábeis” (Caso não tenha a esta disciplina no 
“seu Moodle”, ver como proceder em 
observações). 

Entre 
05 e 09 de 

agosto de 2019. 
 

 
Seguir as demais etapas do Calendário TCC I - 2019.3, constantes da 1ª parte destas 
orientações. 
 

TCC II 

Termo de Aceite 
de Orientação em 

TCC II 
Assinado pelo 

orientador 

De posse do formulário assinado pelo 
orientador, o discente deverá digitalizá-lo, em 
PDF, e fazer o upload na plataforma EAD, na 
disciplina “TCC001-0000.0-U - Comissão de 
TCC - Ciências Contábeis” (Caso não tenha a 
esta disciplina no “seu – Moodle”, ver como 
proceder em observações). 

Entre 
05 e 09 de 

agosto de 2019. 

 
Seguir as instruções do Calendário de Defesa do TCC II - 2019.3, constantes da 4ª 
parte destas orientações. 
 

Observações: 
 
1) A disciplina TCC001-0000.0-U - COMISSÃO DE TCC - CIÊNCIAS CONTÁBEIS é a acessada pela 

plataforma do EAD da UFJF, por meio do seguinte endereço: https://ead.ufjf.br/login/index.php (Caso 
não tenha esta disciplina no “seu” Moodle, proceder conforme observação abaixo). 
 

2)  Caso não tenha a disciplina cadastrada no “seu Moodle”, remeter, para o e-mail da Comissão de TCC 
(comissão.tcccontabeis@ufjf.edu.br), o “Formulário de Intenção de Orientação” e o “Histórico Escolar”, 
no qual conste a dispensa/aprovação na disciplina FIN036 - Metodologia da Pesquisa em Contabilidade. 
O envio do e-mail com os documentos devem observar o prazo da 1ª etapa deste calendário. 
 

3) Os formulários indicados nestas orientações estão disponíveis em: 
http://www.ufjf.br/facc/ensino/graduacao/ciencias-contabeis/informacoes-sobre-o-tcc/, ao final da 
página em: “FORMULÁRIOS ÚTEIS”. 
 

 
(Continua) 
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4ª Parte - Calendário Defesa do TCC II 2019-3  
 

Calendário de Defesa do TCC II - 2019.3 

Etapas Ações Procedimentos Prazo 

1ª Etapa Defesa Final* 

Elaboração do TCC 
Conforme cronograma 

do orientador(a) 

Data limite para encaminhar a 
versão de defesa para revisão de 
português. 

A cargo do orientador 
(Sugestão - pelo menos 
10 dias antes da entrega 

para a banca) 

Entregar as 3 vias à banca, com 15 
dias de antecedência da 
apresentação (Art. 11 do Projeto 
Pedagógico do Curso de Ciências 
Contábeis - PPCCC). 

23 de outubro de 2019 

Solicitar à secretaria acadêmica a 
divulgação do título, data e horário 
das apresentações da defesa 
pública dos trabalhos de TCC, bem 
como o local da defesa (definido 
pela secretaria). 

A cargo do orientador 
(Sugestão - pelo menos 

10 dias antes da 
apresentação) 

Prazo máximo para a defesa. 06 de novembro de 2019 

Entrega da versão final, de acordo 
Art 12, do PPCCC, na Secretaria 
Acadêmica da FACC: 

06 de dezembro de 2019 
(Último dia de aula) 

2ª Etapa 
Lançamento dos 

Conceitos 

Orientador lançar, no SIGA, o 
conceito do TCC, observando o § 
8º, do art 12 do PPCCC do qual 
consta que: “O acadêmico que não 
cumprir o Regulamento do TCC 
bem como o cronograma 
proposto estará reprovado, 
devendo cursar novamente a 
disciplina na qual se encontra 
matriculado”. “Grifo nosso” 

Conforme calendário 
acadêmico vigente da 

UFJF 

 
Observações: 
 
1) No item “Defesa Final” estão previstas três atividades a saber: 

a) definição entre o aluno e o orientador, da composição da banca; 

b) consulta aos membros da banca sobre disponibilidade para participação na defesa, na data e no 
horário estabelecidos; 

c) defesa dos TCCs 

 

2) Entrega da versão final do TCC na Secretaria Acadêmica (com as correções sugeridas, encadernada no 
padrão da FACC e acompanhada do arquivo eletrônico em CD 
 
 
 
Att Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso 
Professores: Angelino Fernandes Silva e José Flávio de Melo Moura. 
 
 


