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Requerimento de matrícula na Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

 

Aluno: __________________________________________________________________________. 

 

Número de Matrícula: ___________________. 

 

 

Tema do TCC: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

 

Orientador (nome): ________________________________________________. 

 

Orientador (assinatura): ____________________________________________. 

 

 

Juiz de Fora, _____\_____\_____. 

 

______________________________________ 

Assinatura do aluno 
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Da avaliação e da orientação 

O TCC do curso de graduação em Ciência da Religião, o referido artigo acadêmico-científico, deverá ser avaliado 

sob duas formas: 

a) Aspectos formais ou normas técnicas: a cargo do professor da disciplina de metodologia, a 

partir das normas definidas e aprovadas pela congregação, sendo expressamente exigida a adequação 

às normas técnicas que constam em anexo ao Projeto Político Pedagógico do curso de Ciência da 

Religião; Questão: no curso, tem-se ao menos duas disciplinas de metodologia. 

b) Aspectos conteudisticos: a cargo do professor ao qual se vincula ou se encontra afinado com a 

temática geral do artigo, com 100% do total da nota. 

c) O aluno ou aluna escolherá, sob a condição de aceite do orientador, e formalizada em 

formulário próprio, um professor do corpo docente para orientar na parte de conteúdo, assim que se 

iniciar o último semestre letivo do curso. O docente, entretanto, conforme avaliar conveniente, 

poderá contar com o auxílio de um tutor-bolsista para a orientação do referido trabalho de fim de 

curso. 

 

Dos prazos e outros aspectos 

➢ O artigo acadêmico-científico deverá ser iniciado no último semestre letivo do curso, com o 

preenchimento de um formulário (indicação de orientação e demais formalidades, etc.; ver anexo) 

a ser entregue à coordenação.  

➢ O aluno encaminhará o artigo para que sejam feitas as avaliações conteudísticas e normativas. 

➢ Os professores avaliadores deverão emitir a nota e a avaliação até o último dia do semestre letivo, 

a fim de que se tenha tempo hábil para o lançamento das notas e para a preparação da colação de 

grau. 

➢ Caso os professores avaliadores de conteúdo e de normas recomendem mudanças no artigo, 

deverão comunicar tais mudanças ao professor orientador. Este, por sua vez, deverá informar o 

orientando sobre as possíveis mudanças. O aluno deverá empreendê-las e submeter novamente o 

artigo à avaliação dentro do prazo máximo de um mês após a comunicação do coordenador; 
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➢ Após a conferência das notas e das normas, se providenciarão os recursos burocráticos para a 

obtenção do diploma.  

➢ O aluno deverá deixar uma cópia encadernada simples, em mídia e impressa, junto à coordenação 

para que o artigo possa ser publicado no site do curso. 

 


