Assunto: TCC 2019.1 – Orientações gerais
Data: 04/06/2019

Prezados Alunos que defenderão o TCC em 2019.1, prezados Orientadores,

não realizaremos reunião para tratar do TCC. Observem, por favor, os seguintes pontos em
relação aos procedimentos a serem adotados:

1. Não haverá aulas de TCC. O trabalho será desenvolvido individualmente, em contato direto
entre aluno e orientador. O registro de uma turma no comprovante de matrícula de vocês é
meramente burocrático.

2. Entrem no site da Coordenação (http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/menu/formularios1/tcc) e leiam/preencham/encaminhem os documentos aí presentes (como indicado no
primeiro item listado, “TCC_passo a passo”).

3. A carta de aceite de orientação deverá ser entregue preenchida e assinada na Coordenação
até o dia 14/06/2019. Enviaremos outro e-mail com a lista de professores-orientadores de
cada Departamento e suas disponibilidades. Quem ainda não tiver orientador, poderá recorrer
a um desses Professores.

4. Lembramos que a temática a ser desenvolvida no TCC deve, necessariamente, estar
relacionada com o Curso de Letras. Se a temática não for pertinente, o TCC não poderá ser
defendido. Caso haja alguma dúvida sobre isso, consulte a Coordenação.

5. As defesas de TCC ocorrerão de 09 a 13 de setembro de 2019.

6. Caso seja constatada a impossibilidade de defesa do TCC em 2019.1, recomendamos que
seja feito o trancamento da disciplina (de acordo com o calendário acadêmico da UFPB vigente
nesta data, o prazo para trancamento será finalizado no dia 28/06/2019). A responsabilidade
pelo trancamento é do próprio aluno, e será realizado diretamente no SIGAA (caso o aluno
esteja com número de disciplinas igual ou inferior ao número mínimo permitido, o SIGAA não
aceitará o trancamento e o aluno ficará, então, reprovado em TCC). Caso o aluno esteja
matriculado em TCC e não ocorra a defesa, ocorrerá a sua reprovação, sendo-lhe conferida a
nota zero.

7. Leiam os e-mails que esta Coordenação enviar. No site da Coordenação há cópia de todos os
e-mails enviados. Futuramente divulgaremos mais detalhes.

Atenciosamente,
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein
Coordenador

