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 A Coordenação de Engenharia Mecânica (COEME) do Campus Pato Branco da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR) faz saber aos interessados que estarão abertas, por meio deste Edital, as inscrições ao 

Seminário de defesa do TCC2 – período letivo 2018-2, que servirá como avaliação da disciplina TC30MC. 

 

1. INSCRIÇÕES 

 Este Edital é destinado exclusivamente ao aluno regularmente matriculado na disciplina TC30MC – 

semestre 2018-2. 

 A inscrição para apresentação final do TCC2 será realizada através do documento em anexo denominado 

“(1) Ficha de inscrição “. A data e horário (item 6 e 7) que constam nesse documento deverão estar de acordo 

com a planilha do agendamento “Agendamento_TCC2-02-2018”, link a ser enviado por e-mail.   

  

1.1. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 

 As inscrições ocorrerão até o dia 07 de novembro de 2018, respeitando o prazo de entrega do trabalho para 

a banca de no mínimo 7 dias de antecedência para a apresentação, com o preenchimento da “(1)Ficha de 

Inscrição”, que deve ser entregue ao Professor da disciplina ou na secretaria do Departamento de Mecânica. 

   

1.2. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO  

 Para o candidato validar sua inscrição será necessário: 

a) Preencher e entregar a “(1) Ficha de Inscrição” impressa e assinada pelo requerente e pelo Professor 

Orientador indicando o horário.  Obs.:  1) O aluno será o responsável por gerenciar a banca que 

participará de sua defesa (convite dos membros, disponibilidade de horários, etc); 2) O horário indicado 

deverá estar de acordo com a planilha “Agendamento_TCC2-02-2018”   

b) ITEM OBRIGATÓRIO NA INSCRIÇÃO - Entrega das (03) cópias do TCC2 para a banca de defesa 

(entregar diretamente para os membros da banca nos formatos requisitados pelos membros da banca). 

Deverá ser enviado também uma cópia da versão .pdf para o e-mail pcaadamczuk@gmail.com até as 

23h55min do dia 07 de novembro de 2018. 

c) Junto com a ficha de inscrição o aluno deverá entregar o documento “(2) Relatório de acompanhamento 

de TCC 2” que deve ser assinado pelo professor orientador.  

d) Na ocasião da inscrição o aluno deverá entregar o documento “(3) Formulário de homologação de 

banca de TCC 2” com sugestão de membros banca com ciência do orientador a ser deferida pelo 

professor da disciplina.  

Obs.: Os alunos serão os responsáveis por providenciar e entregar os documentos (1), (2) e (3) devidamente 

preenchidos. Os professores orientadores e responsável pelo TCC não se responsabilizarão por realizar essa 

tarefa.  

 



 

 

 

 

2. AVALIAÇÃO DO TCC-2 

A avaliação final do TCC 2 será feita por uma banca composta de pelo menos 3 (três) professores, incluindo 

o Professor Orientador. 

O tempo de apresentação do candidato deverá ser de no mínimo 20 minutos e no máximo 30 minutos; 

O tempo de arguição da banca é livre.  

A avaliação do TCC – será realizada por meio da: 

a) Média aritmética da nota da banca.  

b) A presença nas orientações e atividades sob supervisão deverá indicar um número de horas/aula 

superior a 75% da carga horária da disciplina que é de 60 horas. 

 

3. OCORRERÁ REPROVAÇÃO QUANDO: 

a)  Presença comprovada for inferior a 75% da carga horária da disciplina que é de 60 horas. 

b)  Nota de avaliação inferior a 6,0. 

c) Não entrega da versão para os membros da banca até o dia 07 de novembro de 2018.  

d)  Não entrega do texto final corrigido até a data de 03 de dezembro de 2018.   

 

4. DATA DO SEMINÁRIO, DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO  

a) Os seminários ocorrerão entre os dias 12 de novembro e 23 de novembro de 2018, será publicada 

a escala das defesas e horários no mural do bloco H. 

b) A folha de aprovação devidamente preenchida que deve ser assinada pelos membros da banca e 

professor responsável pelo TCC é de responsabilidade dos alunos. Esta folha deverá ser entregue 

ao professor responsável pelo TCC até o 03 de dezembro de 2018.  

c) Após a avaliação da banca, o texto final do TCC2 com as correções deverá ser entregue em 

arquivos no formato Word e PDF (COM TODOS OS ANEXOS), até às 23h55min do dia 03 

de dezembro de 2018. Para os alunos que desenvolveram o texto no editor LATEX, o arquivo 

final deverá ser somente no formato em PDF.  Os arquivos deverão ser enviados no e-mail 

pcaadamczuk@gmail.com. A versão em PDF deverá ser salva no formato PDF/A (p. ex., no Word 

Escolher a opção “( ) Compatível com ISO 19005-1 (PDF/A)”.  Os trabalhos que não estiverem 

no formato PDF/A serão devolvidos.  

d) Entrega obrigatória dos documentos “(4) Declaração de autoria”, “(5) Termo Autorização para 

Publicação” e se for citado ou usado material identificado com nome de empresa, apresentar 

também o documento em duas vias “(6) Termo autorização divulgação empresa”. Todos estes 

documentos deverão ser entregues até o dia 03 de dezembro de 2018 para o professor 

responsável pelo TCC (Bloco J).  Obs.1:  Devido a exigência da biblioteca, a entrega dos 

documentos ((4), (5) e (6)) não podem ser escaneados.   

OBS.: Embora as datas de entrega dos documentos constantes do item b) e item d) sejam até o dia 03 

de dezembro de 2018, recomenda-se que isso seja realizado ainda no dia da apresentação final, logo 

após a sua ocorrência.  

 

 

Pato Branco, 05 de setembro de 2018. 

 

 

 

Paulo Cezar Adamczuk 

Professor Responsável pelo TCC – Engenharia Mecânica PB  

 

 

Robson Gonçalves Trentin 

Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica - PB 
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