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PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

POR MODO REMOTO 

 

 Considerando a suspensão das atividades presenciais na Universidade Federal de Juiz de 

Fora – campus Governador Valadares em virtude da pandemia pelo coronavírus e a necessidade 

de adaptação das atividades acadêmicas à modalidade remota, a Comissão Coordenadora do 

Trabalho de Conclusão de Curso do Departamento de Nutrição, em consonância Resolução Nº 

24/2020 do Conselho Superior desta Universidade, e com o Protocolo Operacional de 

Procedimentos para apresentações de TCC de forma remota elaborado pela Pró-Reitoria de 

Graduação, dispõe, por meio da presente normativa, os procedimentos necessários para realização 

de bancas por modo remoto no âmbito do curso: 

 

1. Durante o período de vigência da Resolução Nº 24/2020 do Conselho Superior da UFJF, todas 

as apresentações de TCC do Departamento de Nutrição, sem exceção, serão feitas exclusivamente 

à distância. A possibilidade de apresentações em modo remoto é facultativa. Não haverá sanções 

para os discentes que não apresentarem condições e/ou não optarem por essa modalidade.  

 

2. As apresentações ocorrerão exclusivamente em sala de webconferência disponibilizada pela 

UFJF e serão gravadas. As apresentações de TCC não poderão ocorrer por meio de qualquer outra 

plataforma. Previamente à apresentação do TCC, o discente e os membros da banca receberão e-

mail com orientações de acesso à plataforma. Toda comunicação referente ao uso da plataforma 

deverá ser realizada diretamente com comissão de TCC; 

 

3. As apresentações serão públicas, o link para acesso será disponibilizado na página eletrônica 

do curso de Nutrição; 

    

4. Para agendamento da apresentação, o(a) orientador(a) deverá cadastrá-la pelo link 

https://forms.gle/h9xQC6Ys5A4RNLAw5, obedecendo ao prazo de no mínimo 15 dias antes da data 

prevista para a realização da banca. No ato do agendamento, o Requerimento de Apresentação de 

TCC, disponibilizado na página eletrônica do curso de Nutrição, deverá ser anexado;  

 
5. Para o agendamento das apresentações, o(a) orientador(a) deverá anexar a Declaração de 

Consentimento do Discente (assinada) disponibilizada na página eletrônica do curso de Nutrição;  

 



6. A composição da banca deverá ser aprovados pela comissão de TCC, o orientador é responsável 

pela condução dos trabalhos da banca; 

 

7. O(a) orientador(a) receberá os formulários de avaliação e a ata que serão utilizados no dia da 

banca; 

 
8. Ao final das arguições, o(a) discente deverá ficar offline para as deliberações da banca. O(a) 

mesmo(a) retornará online para a proclamação dos resultados; 

 

9. O resultado e o parecer da banca deverão ser preenchidos na ata pelo(a) orientador(a) no mesmo 

dia da apresentação; 

 

10. O(a) orientador(a) continua responsável por receber a versão final do TCC com as correções 

exigidas pela banca examinadora e, então, lançar as notas do(a) discente no sistema SIGA; 

 
11. O(a) orientador(a) continua responsável pelo envio da versão final do TCC com folha de 

aprovação assinada por todos os membros da banca, bem como termo de autorização de 

publicação no repositório da UFJF, devidamente preenchido e assinado; 

 

12. A ata assinada por todos os membros da banca e pelo(a) discente, digitalizada (frente e verso), 

a versão final do TCC com folha de aprovação assinada e o termo de autorização do repositório 

institucional, todos em formato PDF, deverão ser enviados para o e-mail do membro da comissão 

de TCC designado anteriormente, em até 20 dias após a apresentação de TCC;  

 

13. Recomenda-se aos orientadores e discentes a leitura do Protocolo Operacional de 

Procedimentos para apresentações de TCC de forma remota elaborado pela Pró-Reitoria de 

Graduação;   

 

14. Caso ocorram problemas técnicos que impeçam a realização ou continuidade da banca, caberá 

ao orientador, consultando os demais membros da banca, decidir pela continuidade ou não dos 

trabalhos e registrar em ata. No caso de suspensão a Comissão de TCC deverá tomar providências 

cabíveis.  

 

Essa norma foi aprovada pelo Colegiado do Curso 13/08/2020. 

 

Governador Valadares, 13 de agosto de 2020. 

 

Presidente da Comissão de TCC 


