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Prezados Alunos do curso de Ciências Contábeis, 

  

Neste documento vocês terão acesso a uma série de informações que complementam o 

Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Contábeis, no que diz respeito a disciplina de Trabalho 

de Conclusão de Curso I (TCC I). É de fundamental relevância a observação atenta sobre este 

documento, e ainda na existência de dúvidas que procurem os professores responsáveis pela 

coordenação da disciplina de TCC I. Tenham especial atenção as datas previstas no Calendário 

de atividades de TCC. 

 Para a obtenção de êxito em TCC I são necessárias três etapas distintas com prazos 

máximos de conclusões específicos, conforme Tabela 1. 

 

T a b e l a  1  -  E t a p a s  d a  d i s c i p l i n a  T C C  I  

 
Etapas Ações Procedimentos Prazo Máximo. 

1ª Etapa 

Formulário de 

Intenção de 

Orientação 

De posse do formulário, o aluno deverá 

preenchê-lo, salvar como PDF e fazer 

upload na plataforma Moodle na disciplina 

“TCC 001-2015.1-U - Comissão de TCC - 

Ciências Contábeis”. 

Ver calendário de atividades 

de TCC 

2ª Etapa Pré-Projeto3 

Verificar neste sítio sobre qual docente 

receberá o Pré-Projeto conforme calendário 

(Designação temporária de orientadores).   

Ver calendário de atividades 

de TCC 

O aluno deve apresentar ao professor 

indicado o pré-projeto de trabalho inicial.  

Ver calendário de atividades 

de TCC 

O pré-projeto deve estar aprovado pelo 

orientador conforme “Prazo Máximo”. 

Ver calendário de atividades 

de TCC 

3ª Etapa Projeto Final 
Apresentar ao professor orientador o projeto 

final. 

Ver calendário de atividades 

de TCC 

 

Notas: 

1 – Os professores responsáveis pela disciplina TCC I farão a distribuição dos formulários de 

orientação de acordo com as opções informadas por vocês no formulário. Desta forma, conforme 

o calendário de atividades, vocês deverão verificar a designação temporária neste sítio (Designação 

temporária de orientadores) e entregar o pré-projeto para o orientador, conforme o calendário de 

atividades do TCC 1. 

2 – Os professores orientadores que receberam o pré-projeto terão até o prazo máximo 

estabelecido no calendário de atividades para oferecer um parecer sobre o trabalho, prosseguindo 

com a orientação ou não. Na hipótese de não continuidade da orientação feita pelo docente, o 

pré-projeto será encaminhado para outro docente para nova avaliação. No caso de aceitação pelo 

docente segue o cronograma da Tabela 1, etapa número 3. 

3 – O pré-projeto será composto de uma pequena estrutura do projeto de pesquisa e que servirá 

para o professor avaliar e decidir pelo aceite ou não da orientação. 

4 – Com base nesta versão do trabalho os professores irão promover a avaliação e informar aos 

professores responsáveis pela disciplina TCC I, os resultados dos alunos (Aprovado, Reprovado 

ou Sem Conceito). Este resultado será lançado no sistema acadêmico. 

5 – O conceito de Aprovado, Reprovado ou Sem Conceito, dependerá do cumprimento da 2ª e 3ª 

etapa. 

 

Atenciosamente. 

 

Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso 

http://www.ufjf.br/facc/files/2015/05/Calend%C3%A1rio-de-atividades-de-TCC-2016.3.pdf
http://www.ufjf.br/facc/files/2015/05/Calend%C3%A1rio-de-atividades-de-TCC-2016.3.pdf
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Professores: Angelino Fernandes Silva, Flávia Vittal Januzzi; Luís Carlos Barbosa dos 

Santos; e José Flávio de Melo Moura. 


