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Aos                                                                                                                                                                        19/08/2015 

Chefes de Departamento 

 

 Prezados Professores, 

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Educação Empreendedora/NEAD/UFSJ vem através desta, 

convidar os professores deste departamento a participar das atividades de Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), referente a oferta do curso de 2014/2016, que se dará início em Outubro de 2015. Esta atividade terá uma duração 

máxima de 06 (seis) meses. 

 

Os professores interessados deverão encaminhar e-mail para secretaria do curso de Especialização em Educação 

Empreendedora, através do seguinte endereço eletrônico, ee@nead.ufsj.edu.br, se inscrevendo para participar do processo 

de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Esp. em Educação Empreendedora NEAD/UFSJ e também 

no e-mail o professor interessado em orientar, deverá nos informar a quantidade de alunos que o mesmo pretende orientar 

(05 (cinco), 10 (dez) ou 15 (quinze)).  

O período de inscrição será de 31 de agosto de 2015 a 04 de setembro de 2015. 

Não havendo candidatos inscritos, a coordenadoria se reserva o direito de convidar os docentes que lhe aprouver. 

A coordenação do curso informará os docentes que foram escolhidos para o processo de orientação de TCC, 

através do e-mail do professor. 

 

A escolha dos professores, obedecerá a seguinte ordem de prioridade: 

 

1. Docentes Efetivos da UFSJ 

2. Docentes que ministram disciplina no curso de EE, na oferta de 2014 a 2016 

 

 

 

 

 

3. Docentes da UFSJ, cuja a formação e alocação se dê em 

departamentos de áreas afins ao curso de Esp. em 

Educação Empreendedora 

 

- Administração de Empresas 

- Ciências Econômicas 

- Comunicação Social - Jornalismo 

- Educação Física 

- Filosofia 

- Geografia 

- História 

- Letras 

- Música 

- Pedagogia 

- Psicologia 

- Teatro 
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4. Docentes da UFSJ, cuja a formação e alocação se dê em 

departamentos de áreas do curso de Esp. em Educação 

Empreendedora 

 

- Bioquímica 

- Ciências Contábeis 

- Ciências Biológicas 

- Enfermagem 

- Farmácia 

- Física 

- Medicina 

- Química 

- Zootecnia 

 

 

 

 

 

 

 

5. Docentes da UFSJ, cuja a formação e alocação se dê 

em departamentos de outras áreas 

- Arquitetura e Urbanismo 

- Biotecnologia 

- Bach. Int. em Biossistemas 

- Matemática 

- Ciências da Computação 

- Engenharia de Alimentos 

- Engenharia Agronômica 

- Engenharia de Bioprocessos 

- Engenharia Civil 

- Engenharia Elétrica 

- Engenharia Mecânica 

- Engenharia Mecatrônica 

- Engenharia Florestal 

- Engenharia de Produção 

- Engenharia Química 

- Engenharia de Telecomunicações 

 

O desempate se dará segundo os seguintes critérios: 

 

I. Docentes que possuam o CFDO – TCC (Curso de Formação de Docentes Orientadores de TCC); 

II. Titulação: 1. Doutorado e 2. Mestrado 

III. Experiência Profissional: 1. Tempo de atuação profissional em Ensino de Terceiro Grau e 2. Tempo de 

atuação em EaD 

IV. Maior Idade 

 

Os professores convidados deverão apresentar a seguinte documentação para efetivação: 

 

a. Cópia do Diploma de sua maior titulação; 

b. Cópia do currículo lattes atualizado. 

 

Para execução do trabalho será concedida bolsas da seguinte forma: 

 



 Para cada 05 (Cinco) orientandos o professor orientador terá o direito de 02 (bolsas). 

 O máximo de bolsas por orientador são 06 (Seis); para isto o mesmo terá que ter 15 orientandos. 

 Valor da bolsa: 

o R$ 1100,00 para os profissionais com experiência no magistério superior menor que 03 anos. 

o R$ 1300,00 para os profissionais com experiência no magistério superior maior ou igual a 03 anos. 

 

Os Períodos de orientação são estipulados da seguinte forma:  

 

1. Período principal de orientação: ocorrerá entre Outubro de 2015 a Março de 2016. 

 

 Neste período o professor receberá as bolsas contratadas (no máximo de 06 bolsas). Oferecerá orientação aos 

alunos e se disponibilizará a encontros presenciais com os alunos no polo onde for designado e participará das bancas de 

avaliação final dos TCCs sob sua orientação e dos tramites de conclusão da orientação que poderão incluir revisão final 

do trabalho, fornecimento de notas de avaliação e relatórios, se for o caso. 

 

2. Período secundário de orientação: ocorrerá de Abril de 2016 a Abril de 2017.  

 

Neste período o professor orientador manterá um vínculo e obrigação de orientar os alunos que não concluíram 

o trabalho no período principal e também se comprometerá a participar de bancas de avalição. Não haverá bolsas 

suplementares para este período. 

 

 

Prof. Dr. Geraldo Roberto de Sousa 

Coordenador do Curso de Especialização em Educação Empreendedora – NEAD/UFSJ 

E-mails: grs_ufsj@yahoo.com.br ou geraldor@ufsj.edu.br 

Fones: 032 3379 2604 e 032 8865 9940 

 

 

Prof. Dr. Frederico Ozanan Neves 

Coordenador de Tutores do Curso de Especialização em Educação Empreendedora – NEAD/UFSJ 

E-mails: fred@ufsj.edu.br 
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