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Às
Coordenações Acadêmicas e Coordenações de Curso
Assunto: Conclusão dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs).

Prezados(as) Senhores(as),
1. O obje vo deste documento é tratar sobre a importante pauta rela va à conclusão dos Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCCs), em especial dos casos em que se trata de integralização curricular a curto prazo.
2. Estamos ainda na fase de presencialidade atrelada à a vidades essenciais. Os TCCs enquadram-se nessa
classiﬁcação e, sendo assim, é de extrema importância que as unidades prossigam possibilitando a con nuidade das
a vidades inerentes à conclusão dos mesmos, considerando sempre a devida atenção ao estrito cumprimento dos
protocolos de segurança.
3. Em reuniões com representantes dos COE-E Locais de todas as unidades acadêmicas, Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e Coordenação do Comitê de Monitoramento, quando da abordagem desse tema,
foram feitos relatos sobre a prosseguimento dessas a vidades, realizadas sob os devidos cuidados e higienização
necessários. É de suma importância tal con nuidade, bem como a atuação dos COE-E Locais para que acompanhem e
primem para que essas ocorram dentro dos protocolos de segurança, sempre com anuência dos orientadores.
4. Observe-se que a atenção a esta demanda é premente, a ﬁm de evitar-se atrasos e represamentos
ligados aos discentes que estão em processo de conclusão de curso.
Atenciosamente,
Pedro Daniel da Cunha Kemerich
Pró- Reitor de Graduação
Shirley Grazieli da Silva Nascimento
Pró- Reitora Adjunta de Graduação

Assinado eletronicamente por PEDRO DANIEL DA CUNHA KEMERICH, Pró-Reitor de Graduação, em 18/02/2021, às
15:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, de acordo com as norma vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por SHIRLEY GRAZIELI DA SILVA NASCIMENTO, Pró-Reitora Adjunta de Graduação, em
18/02/2021, às 21:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, de acordo com as norma vas legais aplicáveis.
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