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REGRAS GERAIS PARA O PROCESSO DE ORIENTAÇÃO DE TCC 
 

1. Viagem aos polos de apoio presencial, Encontro dos professores orientadores com os alunos: 

05/05/2018 – horário de 08:00 h as 12:00 h. 

2. Início do processo de orientação de TCC: 02/04/2018, Término: 30/09/2018. 

3. O Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Especialização em Educação Empreendedora 

– NEAD/UFSJ, será a confecção de um ARTIGO, cujo o Template estará anexado na página 

do curso, (http://www.pos.nead.ufsj.edu.br/EE/site/). 

4. Defesas oficiais (20/10/2018) – horário: 08:00 h as 17:00 h, nos polos de apoio presencial, 

mediante uma banca composta pelo professor Orientador e mais dois 

Professores/Tutores/Técnicos, que tenham no mínimo mestrado Stricto Senso. 

5. A autonomia para escolha dos outros membros da banca é do professor orientador. 

6. Defesas extra oficiais, ou seja, fora da data oficial, será obrigatoriamente presencial no 

NEAD/UFSJ, mediante a uma banca composta pelo Professor Orientador e mais dois 

Professores/Tutores/Técnicos, que tenham no mínimo mestrado Stricto Senso. 

7. As defesas extra oficiais só serão aceitas mediante justificativas plausíveis, (Atestados 

médicos que contém o carimbo do CRM do Médico atendente, cópias de atestados de óbito, 

cópias de certidões de casamento e declarações de trabalho assinadas e com carimbo do chefe 

imediato). NÃO SERÃO ACEITAS JUSTIFICATIVAS VIA E-MAIL E NEM A PRÓPRIO 

PUNHO. 

8. Defesas fora do prazo oficial, conforme consta na Estrutura Curricular do Curso de 

Especialização em Educação Empreendedora – NEAD/UFSJ, terão que ser agendadas com 

secretário do curso, (Bruno Oliveira), pelo endereço eletrônico, ee@nead.ufsj.edu.br, em um 

prazo mínimo de 10 dias que antecede a defesa. 

9. Não haverá defesas via Web-Conferência na oferta do curso 2017/2018, pois é obrigatório a 

assinatura do aluno na ata da defesa, logo após o término da mesma. 

10. As defesas terão um tempo de exposição pelo aluno(a) entre 15 a 20 min no máximo e a 

banca terá mais 10 min para arguições pertinentes. 

11. A média mínima de aprovação é 60% ou seja, nota 6,0 
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