ROTEIRO PARA CONDUÇÃO DA SESSÃO DE DEFESA DE TCC

I. O Presidente da Banca Examinadora abre a sessão apresentando-se e
apresentando os demais Membros da Banca.
II. Apresenta o(a) acadêmico(a) e comunica aos presentes o título da Monografia,
III. O Presidente entrega a ficha de relatório de defesa aos alunos presentes que
desejaram computar horas de atividades complementares e ressalta a necessidade
do visto do professor orientador ao final do relatório, que será fornecida após o
término da leitura da ata da presente sessão.
IV. O Presidente informa que (obedecendo ao disposto no art. 55 do
REGULAMENTO DE TCC):
a) O Acadêmico terá até vinte (20) minutos para apresentar seu trabalho;
b) Cada Membro da Banca terá até dez minutos para formular suas críticas,
sugestões e questionamentos;
c) Os questionamentos começam pelo Professor convidado à escolha do
Presidente da Banca, sendo este o último a manifestar-se sobre o trabalho;
d) O Acadêmico terá até dez minutos para responder aos questionamentos de
cada Membro da Banca.
V. Concluídos os questionamentos e a defesa, os Membros da Banca reúnem-se
em sessão (art. 56 do REGULAMENTO DO TCC), para avaliar o trabalho e atribuirlhe notas, conforme ficha própria (art. 48), que deve, obrigatoriamente, acompanhar
a ata.
VI. Considerando-se reprovado quem não alcançar pelo menos sete (7,0) pontos
(art. 56). As notas e a média final podem ser fracionadas (ex. 9,7; 2,3; 10,0 etc.)
VII. Com a média final apurada, o Presidente preenche a ata da sessão e colhe as
assinaturas dos membros da Banca.
VIII. Reaberta a sessão, o Presidente faz a leitura da ata.

IX. Para encerrar a sessão o Presidente comunica ao Acadêmico que ele:
a) Deve fazer as correções recomendadas ou exigidas pela Banca (se for o
caso de exigência, deve informar que no prazo máximo de sete dias (art. 12).
Elas deverão ser apresentadas ao orientador e à Coordenação de TCC que
atribuirão nesse momento a avaliação previamente condicionada;
b) Os demais requisitos devem ser cumpridos conforme Regulamento Interno
de TCC.
X. O Presidente da Banca Examinadora encerra a sessão e convoca os alunos
presentes para o fornecimento da assinatura nos relatórios previamente
preenchidos.
* O não cumprimento de qualquer dos itens acima, poderá gerar dificuldades na
avaliação do aluno.

