
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO 

CALENDÁRIO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
  
 A Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação em Ciências Biológicas - 
Bacharelado determina o cronograma (Tabela 1) para as atividades relacionadas ao TCC para o segundo 
semestre letivo de 2021, seguindo as Normas para Trabalho de Conclusão de Curso aprovada pela Comissão 
do curso de Ciências Biológicas - Bacharelado da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) e a Resolução 
29, de 28 de abril de 2011, do Conselho Universitário da UNIPAMPA. 

Tabela 1- Cronograma de atividades para o Trabalho de Conclusão de Curso, Ciências Biológicas Bacharelado 
– Unipampa, para o segundo semestre letivo de 2021.  

*Considerando a manutenção das atividades remotas, o documento “Termo de aceite de orientação” não se faz 
necessário, bastando a confirmação do orientador via e-mail institucional. Deve constar, no e-mail, nome completo do 
aluno e componente(s) matriculado(s). A ausência de confirmação de orientação dentro do prazo determinado (Tabela 1) 
implicará em o aluno não ter orientador e ser, consequentemente, reprovado por frequência no componente. 

**Esta etapa fica sob responsabilidade do aluno e de seu orientador, que deverão fazer o convite para a banca e criar link para 
sala virtual pública de defesa.  
A defesa deverá ser pública, com banca de avaliação composta por três membros, conforme segue:  
- orientador + 2 (dois) professores + 1 (um) suplente (professor da UNIPAMPA ou profissional não docente, com formação em nível 
superior, experiência e atuante na área desenvolvida no TCC). 

***A versão final deverá ser entregue em uma via na forma digital à coordenação de TCC, seguindo o Manual de Normalização de 
Trabalhos Acadêmicos da UNIPAMPA. A ata de defesa deverá ser assinada pela banca de avaliação e pelo aluno e entregue, 
juntamente, com a versão final do TCC corrigida, sendo requisito para a publicação do resultado final. Além disso, o aluno deverá 
assinar e entregar o termo de autorização para publicação do TCC e o atestado de correções do TCC assinado pelo professor 
orientador. Todos os documentos deverão ser escaneados e enviados via e-mail ao coordenador de TCC. 

A nota final do TCC será obtida pela média das notas de cada membro da banca e deverá constar na ata de defesa. 

O aluno será considerado aprovado somente após a entrega da versão final corrigida do TCC e demais documentos assinados 
(ata de defesa, termo de autorização para publicação do TCC e atestado de correções do TCC) à Coordenação de TCC dentro do 
período determinado para esta atividade (Tabela 1).  

Casos omissos serão encaminhados a Comissão do Curso de Ciências Biológicas – Bacharelado. 

            São Gabriel, 20 de novembro de 2021 

ATIVIDADE DATA

Início do TCC 3 de novembro de 2021

Definição dos professores orientadores e confirmação de aceite 
de orientação de TCC* Até o dia 10 de dezembro de 2021

Definição da data, horário e composição da banca de 
avaliação** 

OBSERVAÇÃO: o link para sala virtual pública de defesa 
deverá ser disponibilizado até esta data.

Até o dia 8 de março de 2022

Divulgação das datas, horários e links para defesas Até o dia 11 de março de 2022

Período de entrega do TCC para cada integrante da banca de 
avaliação Até 7 dias antes da data de defesa

Período de defesa do TCC** De 14 a 18 de março de 2022

Entrega da versão final corrigida, ata de defesa e demais 
documentos à Coordenação de TCC*** Até 7 dias após a defesa



        !  
   Prof. Dr. Felipe Lima Pinheiro 

                                                                     Coordenador de TCC


