
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS AVANÇADO EM JANDAIA DO SUL
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA 
EM COMPUTAÇÃO

R E S O L U Ç Ã O   N.º 01/2017

Altera a Resolução 02/2016 que regulamenta o Trabalho
de  Conclusão  de  Curso  do  Curso  de  Licenciatura  em
Computação  da  Universidade  Federal  do  Paraná,
Campus Avançado Jandaia do Sul.

O COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA
EM  COMPUTAÇÃO  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  PARANÁ,  CAMPUS
AVANÇADO JANDAIA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º – Alterar o art. 31, da Resolução 02/2016, que passará a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 31. As Bancas Examinadoras terão 03 (três) membros, sendo assim
constituídas:
I. Professor orientador ou Professora orientadora como membro nato e
sem direito a substituição, presidente da Banca;
II.  Dois  professores indicados pelo  professor  orientador  ou professora
orientadora, com anuência do Colegiado do Curso de Licenciatura em
Computação.
§ 1º. Havendo professor coorientador ou professora coorientadora, sua
presença será acrescida à composição da Banca Examinadora.
§  2º.  Fica  facultado  ao  orientador  ou  à  orientadora  a  indicação  de
suplentes da Banca Examinadora.”

Art. 2º – Alterar o art. 32, da Resolução 02/2016, que passará a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 32. Compete aos membros da Banca Examinadora:
I. Analisar o TCC e devolver a cópia com anotações por escrito depois de
sua apresentação oral e defesa pública;
II. Fazer comentários verbais e arguir o aluno ou aluna no decorrer da
apresentação pública do TCC;
III. Emitir Parecer, por escrito, sobre a defesa pública e verbal do aluno
ou da aluna após a apresentação pública do TCC em formulário próprio,
assinado  pelo  aluno  ou  pela  aluna  e  pela  Banca,  e  entregue  à
Coordenação de TCC imediatamente após o término da apresentação
pública;
IV. Indicar a solicitação de depósito da versão final impressa do TCC na
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Biblioteca do Câmpus.
Parágrafo Único.  As decisões da Banca Examinadora são soberanas,
não cabendo recursos por parte dos alunos ou das alunas envolvidos no
processo.”

Art. 3º – Alterar o art. 38, da Resolução 02/2016, que passará a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 38. Após os trabalhos da Banca Examinadora, o aluno aprovado ou
a aluna aprovada deverá entregar a versão final do TCC, contemplando
as orientações e correções decorrentes da Quinta Etapa, para fins de
catalogação na biblioteca do Câmpus Jandaia do Sul.
§ 1º. A versão final será entregue em mídia digital, com todos os itens
descritos no Art. 30 pertinentes ao trabalho, em formato PDF, juntamente
com os materiais complementares.
§ 2º. Havendo indicação da Banca Examinadora durante a Quinta Etapa,
pode  ser  requisitada  também  a  versão  impressa  do  trabalho  para
depósito na Biblioteca do Câmpus Jandaia do Sul.
§ 3º. O prazo de entrega será de 20 (vinte) dias corridos após a defesa
pública.”

Art.  4º  –  Esta  Resolução  entra  em  vigor  nesta  data,  revogadas  as
disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA.
CUMPRA-SE.

Jandaia do Sul, 21 de fevereiro de 2017.

Prof. Robertino Mendes Santiago Junior,
Coordenador do Curso


