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COMISSÃO DE SELEÇĀO 
 
 

CHAMADA PARA A SELEÇÃO DE TCC DE ARQUIVOLOGIA E BIBLIOTECONOMIA 
PARA CONCURSO DA ABECIN – 2021 

 
 
A seleção local dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), para o "Concurso TCC – 
2021" da Associação Brasileira de Ensino em Ciência da Informação (ABECIN)1, está 
aberta aos egressos dos cursos superiores de Arquivologia ou Biblioteconomia na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), mais especificamente aqueles que 
concluíram o TCC e que já procederam o depósito da versão final. 
 
 

DA SELEÇÃO 
 
Nesta fase da seleção do concurso, serão selecionados na UFPB dois Trabalhos de 
Conclusão de Curso, sendo um de Arquivologia e o outro de Biblioteconomia. Após a 
seleção do melhor TCC, a Coordenação dos respectivos cursos o enviará à ABECIN 
para a seleção nacional.  
 
 

DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
  
Candidato que concluiu o seu TCC e o apresentou no período de agosto de 2020 a 
maio de 2021 nos cursos superiores de: Arquivologia ou Biblioteconomia, conforme 
Regulamento do Concurso TCC ABECIN 2021.  
 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 
A inscrição é gratuita. No período ato da inscrição o candidato deverá enviar os 
documentos para o endereço eletrônico: premioabecinufpb@gmail.com informando 

                                                        
1 https://abecin.org.br/wp-content/uploads/2021/05/REGULAMENTO-CONCURSO-TCC-ABECIN-
2021.pdf 
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de sua candidatura a esta chamada juntamente com os documentos solicitados 
descritos em sequência: 
 
Arquivo 1:  arquivo único, em formato PDF, contendo cópia digitalizada legível dos 
seguintes documentos:  

1. Cédula de identidade; 
2. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 
Arquivo 2:  arquivo único, em formato PDF, contendo cópia digitalizada legível dos 
seguintes documentos:  

 
3. Declaração do orientador indicando o trabalho para a seleção (modelo 

constante do Anexo A); 
 
Arquivo 3:  arquivo único, em formato PDF, contendo cópia digitalizada legível do 
seguinte documento:  
 

4. Cópia do Histórico Escolar integralizado;  
 
Arquivo 4:  arquivo único, em formato PDF, contendo cópia digitalizada legível do 
seguinte documento:  
 

5. Versão final e revisada do TCC. 
 
Os candidatos/autores ao participarem do Concurso, estão cientes de que autorizam 
a publicação de seus trabalhos, nas condições previstas neste documento, sem a 
necessidade de enviar adenda de autorização. 
 
N.B. Só serão aceitos dois TCC por professor orientador. 
 

 
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação dos TCC de cada curso será realizada pelas Comissões de Avaliação 
conforme a Portaria nº 6/2021 – CCSA/DCI que designa a Comissão de Avaliação 
de Trabalhos de Conclusão de Curso (Arquivologia) e a Portaria nº 7/2021 – 
CCSA/DCI que designa a Comissão de Avaliação de Trabalhos de Conclusão de Curso 
(Biblioteconomia) a serem submetidos ao concurso "TCC 2021 ABECIN". Com base 
no Regulamento do Concurso TCC 2021 ABECIN, em sequência os aspectos de 
avaliação para fase de seleção:  
 

• Relevância e originalidade temática para área de pesquisa; 

• Contextualização do problema, justificativa e objetivos;  

• Fundamentação teórica; 

• Metodologia;  



 

 

• Consistência da Análise e apresentação dos resultados; 

• Correção e Clareza de Linguagem;  

• Atualização e relevância das referências.  

• Atendimento das recomendações das normas da ABNT.  

 
DO CRONOGRAMA 

 
a) Período de inscrição: 17/06/2021 a 27/06/2021 (até às 23:59) 
b) Deferimento das inscrições: 28/06/2021 
c) Período de avaliação dos TCC: 29/06/2021 a 05/07/2021 
d) Resultado final: 06/07/2021  

 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

As disposições e os procedimentos aqui contidos seguem as normas do Programa 
Institucional da ABECIN para o CONCURSO TCC – 2021. Os casos omissos serão 
resolvidos pela Comissão de Avaliação. 
 
 

João Pessoa, 16 de junho de 2021. 
 

 
Comissão de Avaliação de TCC de Arquivologia para concurso da ABECIN 2021 

 
 

Profa. Lucilene Klenia Rodrigues Bandeira 
Presidente 

 
Profa. Danielle Alves de Oliveira 

Prof. Rayan Aramis de Brito Feitoza 
 
 

Comissão de Avaliação de TCC de Biblioteconomia para concurso da ABECIN 2021 
 
 

Profa. Luciana Ferreira da Costa 
Presidente 

 
Profa. Rosa Zuleide de Lima Brito 
Profa. Claudialyne da Silva Araújo 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
ANEXO A 

 
 
 
 

PARECER DO(A) ORIENTADOR(A) 
 

 
 
 
Eu, Professor(a) __________________________________________________, 

orientador(a) do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado 

________________________________________________________________

________________________________________________________________, 

de autoria de _____________________________________________________, 

apresentado sob Banca Examinadora no Curso de Graduação em 

____________________________ da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

no dia ___/___/____ e depósito da versão final, junto à coordenação do curso, 

no dia ___/___/____, declaro que o TCC em referência se encontra em 

condições de ser submetido para apreciação da Comissão Julgadora do Prêmio 

da Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN) na 

UFPB. 

 
 

João Pessoa, _____ de __________________ de 2021. 
 

 
  

_______________________________________ 
Professor(a) Orientador(a) 

Assinatura 
 
 


