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Informações para orientandos e orientadores 
 

 

Atividade 
 

 

Data/Período 

Período para preenchimento do formulário online pelo 
orientador 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddXMtDNu0babI_5E

d0xwB7B3aMkyv_20DLI_v_eDIpqmZlrQ/viewform 

Até 18/11/2019 

 

Prazo final para entrega das monografias aos 
pareceristas (opção parecer por escrito) 

25/11/2019 

Prazo final para entrega das monografias à Banca 
(opção Banca). 

Vinte dias antes da 
data indicada para 

a realização da 
banca 

Período de realização das Bancas  25/11/2019 a 

20/12/2019 

Prazo final de envio de Pareceres à Coordenação do 

Curso de Pedagogia 
Até 23/12/2019 

Prazo final para digitação da nota da monografia pelos 
orientadores 

09/01/2020 

Prazo final da entrega da versão final digitalizada pelos 
orientadores à Coordenação do Curso de Pedagogia 

17/01/2020 

Prazo final para submissão do resumo da monografia 

para a revista Cadernos da Pedagogia  
25/01/2019 

 

 
Informações detalhadas 

 
a) Opções de avaliação (Bancas ou parecer por escrito) e prazos: 

 

 A avaliação das monografias poderá ser feita através de pareceres 
por escrito ou Bancas. O aluno deverá comunicar à Coordenação do Curso 

de Pedagogia a sua opção no até 18/11/2019. 
 No caso de opção de parecer por escrito bastará a comunicação da 

relação dos pareceristas até 02/12/2019, sendo que a entrega da 
monografia aos pareceristas poderá ser feita até 25/11/2019 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddXMtDNu0babI_5Ed0xwB7B3aMkyv_20DLI_v_eDIpqmZlrQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddXMtDNu0babI_5Ed0xwB7B3aMkyv_20DLI_v_eDIpqmZlrQ/viewform


 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCar 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA HUMANAS – CECH 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA – CCPed  
Rodovia Washington Luis Km 235  
CEP – 13.565-905 – São Carlos – SP 
Telefone (16) 3351.8354  
E-mail: ccped@ufscar.br 

(aproximadamente 25 dias antes do encerramento do ano letivo, que será 

em 21/12/2019).  
 No caso de opção por Banca a comunicação deverá ser feita também 

até 18/11/2019 sendo necessário indicar não somente a relação dos 
professores, mas também data e local de sua realização. O período para 

realização das Bancas será de 25/11/2019 a 20/12/2019 (último dia 

útil antes do encerramento do ano letivo). O exemplar da monografia 
deverá ser entregue aos membros da banca no mínimo 20 dias antes da 

data indicada para sua realização. 
  

b) Composição e perfil dos avaliadores indicados: 
 

 Para a avaliação do TCC deverão ser obedecidas as seguintes normas:  
a) A titulação dos avaliadores deverá ser pelo menos de mestrado; 

b) Bancas deverão ser compostas pelo orientador e o mínimo de um e 
máximo de dois membros convidados; 

c) No caso da opção por PARECER deverão ser convidados necessariamente 
dois professores. 

 
c) Nota final: 

 A nota final deverá ser digitada pelos orientadores até 09/01/2020. 

A nota deverá corresponder à média das três ou duas notas (de 0 a 10) 
atribuídas ao trabalho final pelos avaliadores. No caso de dúvida na 

atribuição da nota o orientador deverá consultar o Regimento do TCC que 
se encontra à disposição na Secretaria da Coordenação do Curso de 

Pedagogia.    
 

 
 

 
 


