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Ofício n.022/2011 – COOR-PED 
 
À Diretora do Campus Jaguarão 
Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Brito 
 
Assunto: Recurso nota TCC 
 
Prezada Diretora 
 
Em resposta ao Memorando N. 030/2011 e ao ofício encaminhado pela acadêmica Rosemari 
Janes Pinto, relativo a REVISÃO de avaliação da nota de TCC, informo que: 
 
1. A entrega do TCC não foi protocolada na Universidade, pois o mesmo é encaminhado 
diretamente ao professor-orientador, cf. relatado no próprio ofício da acadêmica; 
 
2. O professor-orientador tem autonomia para outorgar a nota ao aluno, podendo julgar não 
apto para defesa (apresentação), como foi o caso, em que foi atribuída nota 2,0; 
 
3. Não consta pedido de reconsideração interposto ao Professor no prazo de 5 (cinco) dias, cf. 
estabelece o Artigo 163, Parágrafo Único, do Regimento Geral da Unipampa (Resolução n.5, de 
17 de junho de 2010), mas tão somente o pedido de Revisão, encaminhado em 21 de janeiro 
de 2011. 
 
4. Retornei de férias no dia 18 de fevereiro de 2011. 
 
5. Na qualidade de Coordenador do Curso de Pedagogia e cf. Regimento Geral da Unipampa 
(Resolução n.5, de 17 de junho de 2010, Artigo 164, inciso I), designei, em 21 de fevereiro de 
2011, a professora Dr.ª Silvana Gritti como Relatora do processo, solicitando que apresente 
parecer conclusivo em reunião da Comissão de Curso da Pedagogia. O prazo para a Comissão 
do Curso de Pedagogia se manifestar, estabelecido no Regimento Geral para esses casos, é de 
até 90 dias (Art. 165). 
 
6. Normas relativas ao TCC podem ser conferidas no Projeto Pedagógico do Curso de 
Pedagogia e no  Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos - conforme 
normas da ABNT, disponíveis na Biblioteca do Campus. 
 
 
Sendo o que tinha. 
 

Cordialmente, 

 
Prof. Dr. Jeferson Francisco Selbach  
Coordenador Pedagogia – Unipampa Jaguarão 
jfselbach@unipampa.edu.br  
jfselbach@hotmail.com 
 
 
Jaguarão, 02 de Março de 2011. 
 
 

Recebido em ____/__________ de 2011 


