
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - PROCEDIMENTOS

Curso: Engenharia Civil – Bacharelado [2102][2111]. Faculdade de Engenharias,
Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG).

Objetivo: Este documento trata da explicação dos procedimentos para o desenvolvimento e
defesa do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Civil.

1. Ler o Regulamento de TCC: Fazer a leitura do Regulamento de TCC do curso,
buscando entender os tipos de trabalhos que podem ser realizados, quem pode
orientar, como é controlado, etc. Deve-se sempre considerar o Regulamento de TCC
na última versão, constante no site do curso.

2. Definir orientador: O aluno deve escolher uma área de interesse e procurar um
professor orientador para definirem um tema e plano de trabalho. Os requisitos para
o orientador e para o tema estão descritos no Regulamento de TCC. A cada
semestre letivo os professores disponíveis para orientação possuem determinado
limite de vagas, que deve ser observado com antecedência.

3. Carta de aceite: Com a anuência do orientador, o aluno deve preencher a “Carta de
Aceite do Orientador”, constando o tema do TCC, uma previsão de semestre para
defesa, assinatura do aluno e do orientador. O modelo desse documento se
encontra no site do curso e, após preenchimento, deve ser enviado para o
Presidente da Comissão de TCC, para registro e controle.

4. Desenvolvimento do TCC: Com base na previsão de data/período de defesa, o
aluno deve desenvolver o seu TCC sob orientação do professor escolhido. O modelo
do documento para o desenvolvimento do TCC se encontra no site do curso.

5. Marcação da banca de defesa: Após o desenvolvimento do TCC, o prof. orientador
deve definir e convidar os membros da banca, conforme os critérios elencados no
Regulamento de TCC. Recomenda-se que a data de defesa seja realizada dentro
dos períodos letivos da graduação, fixados pela UFMS.

6. Oficialização da banca: Devem ser informados por e-mail ao Presidente da
Comissão de TCC do Curso, o seguinte: nome do aluno, nome do orientador, título
do trabalho, data e horário da banca, local (ou link para webconferência, se remoto),
membros da banca (nome completo, titulação e filiação/vínculo atual). O Presidente
da Comissão de TCC deverá criar uma ata de defesa de TCC em um processo
específico no SEI, que será preenchido pelo orientador após a defesa.

7. Realização da banca de defesa: A banca pode ser realizada de maneira presencial
ou remota, em conformidade com o Regulamento de TCC. Após a realização da
banca, a ata deve ser assinada eletronicamente por todos os membros da banca e
pelo coordenador de curso. O modelo da ata de defesa se encontra no site do curso,
para conferência.

8. Lançamento da situação do TCC no histórico do aluno: Após a Ata ter sido
assinada por todos, o Coordenador de Curso deve lançar a situação da Componente
Curricular Não-disciplinar (CCND) de TCC no Histórico Escolar do aluno, via
SISCAD.
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9. Registro da versão final no Repositório Institucional: Conforme INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 43-PROGRAD/UFMS, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021, todos os
TCCs devem ficar registrados no Repositório Institucional do Sistema da Biblioteca
Central da UFMS. Sendo assim, após as correções e conferências do estudante e
do orientador, este deve enviar a versão final (em formato PDF) ao Presidente da
Comissão de TCC do Curso para registro e encaminhamentos.

Contatos:

Presidente da Comissão de TCC do Curso de Engenharia Civil: prof. Sidiclei Formagini <
sidiclei.formagini@ufms.br >.

Campo Grande, MS, 13 de abril de 2022

Att,

Prof. Arthur Santos Silva, Dr. Eng. Civil

Coordenador de Curso de Graduação em Engenharia Civil
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