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ORIENTAÇÃO NORMATIVA PARA TCC – 2019.2 

 

1. INSCRIÇÃO/MATRICULA 

1.1. Os discentes deverão entregar na secretaria do BICT, devidamente 

preenchidos e assinados, os ANEXOS I e II dentre os FORMULÁRIOS PARA 

TCC, disponíveis em: http://bict.ufma.br/documentos/formularios/  

Observação: Discentes do currículo 2013.1 ou aqueles que migraram de 

currículo e já tenham concluído ou iniciado TCC I (modelo do currículo 2013.1) 

também deverão utilizar os anexos supracitados. 

1.2.  A solicitação de inscrição poderá ser realizada a partir do início do semestre 

letivo até o último dia TRANCAMENTO DE TURMAS/DISCIPLINAS previstos 

em calendário acadêmico vigente.  

 

2. DEFESA 

As defesas poderão ser realizadas em qualquer data, sob responsabilidade e 

planejamento do orientador, não excedendo o prazo máximo previsto em 

calendário acadêmico vigente (Item: Apresentação de trabalho de conclusão de 

curso para colação de grau no semestre). 

 

3. PÓS DEFESA 

3.1.  O ORIENTADOR deverá:  

3.1.1. Enviar para o e-mail ufmatccbict@gmail.com (exclusivo para este fim) os 

ANEXO III e V (para cada discente) dentre os FORMULÁRIOS PARA TCC, 

disponíveis no site do curso (http://bict.ufma.br/documentos/formularios/), 

devidamente preenchidos e assinados. Os arquivos devem estar no 

formato pdf não-protegido e o email deverá ter o ASSUNTO: TCC-nome 

do discente. 

3.1.2. Entregar, na coordenação do curso, os ANEXOS III, IV, V e VI (para cada 

discente) dentre os FORMULÁRIOS PARA TCC, disponíveis no site do 

curso http://bict.ufma.br/documentos/formularios/) devidamente 
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preenchidos e assinados. Adicionalmente, deve acompanhar CD/DVD 

com o arquivo do TCC em sua versão final, exclusivamente em PDF. 

3.2.  Os prazos para os procedimentos citados nos itens 3.1.1 e 3.1.2. contarão a 

partir da data de defesa do TCC até o último dia para consolidação de notas 

do mesmo, estabelecido em calendário acadêmico vigente. 

 

4. O não cumprimento das etapas citadas neste documento, acarretará na não 

efetivação do registro do TCC no histórico do aluno.  

 

Calendário de TCC para 2019-2 

Inscrição: de 21/08 a 27/09/2019 

Defesa: até 10/01/2020 

Consolidação: até 10/01/2020 

 

São Luis, Ma, 07 de agosto de 2018 

 
 
 

_____________________________ 
José Renato de Oliveira Lima 

Coordenador do Bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 
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