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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos oitos (08) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (2020), às 9:30 horas, reuniram-se
virtualmente, via app HANGOUTS MEET, os professores doutores membros do Núcleo Docente
Estruturante do Departamento Acadêmico de Geografia: Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva, Ta�ana
dos Santos Malheiros, João Paulo de Assis Gobo, Ca�a Eliza Zuffo, Eliomar Pereira da Silva Filho e Maria
das Graças Silva Nascimento Silva para analisar e deliberar o seguinte: Pauta 1) revisão da Resolução 242
CONSEPE de 24/09/1997/UNIR, conforme solicitação do Processo nº 99916751f.000003/2020-20;
Outros. Encaminhamentos: A professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva inicia a reunião
informando que a mo�vação para a convocação da reunião extraordinária, como especificado no
memorando de convocação da reunião (processo 999055890.000050/2020-95), foi o email encaminhado
dia 03/06/2020 pela chefia de departamento. O citado email refere-se à solicitação das contribuições do
Departamento Acadêmico de Geografia para compor minuta de Resolução sobre TCC que considere os
cursos de graduação presencial e a distância da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR,
salientando, que a minuta deve considerar as recentes norma�vas nacionais. A Professora Siane Cristhina
Pedroso Guimarães Silva informa, ainda, que foram encaminhas ao Núcleo Docente Estruturante as
contribuições do Professor Adnilson de Almeida Silva e que as mesmas serão apresentadas a todos os
membros para apreciação, já que são per�nentes e que poderão servir de norteador para as discussões.
Pauta 1) Dos Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC: A professora Siane Cristhina Pedroso Guimarães
Silva apresenta aos membros do NDE: 1) a Resolução 242/CONSEPE, 2) Trabalho de Conclusão de Curso
– PPC de Geografia, para apreciação e argumentações. Após deliberações chegou-se ao que segue
abaixo, que será encaminhado como contribuição do Departamento Acadêmico de Geografia em
resposta à socitação do processo 99916751f.000003/2020-20.

Art. A banca examinadora de TCC será pública, e composta por 03 (três) examinadores titulares e 01 (um)
suplente, sendo um destes o orientador;

§ 1º. Todos os examinadores deverão apresentar a titulação de mestre ou equivalente.

§ 2º. A participação do examinador poderá ser por via On line através de teleconferência ou tecnologias de
comunicação equivalentes, em casos excepcionais previsto na Lei.

§ 3º.  Nos casos excepcionais, previstos na Lei, em que não for possível a realização de banca presencial
(inclusive do graduando), esta poderá ser por via On line através de teleconferência ou tecnologias de
comunicação equivalentes, desde que homologada pelo CONDEP e permitida o acesso de público externo e
largamente divulgada.

§ 4º. Excepcionalmente, as bancas de TCC poderão ser realizadas fora do âmbito da UNIR, em
estabelecimentos públicos, desde que homologadas pelo CONDEP, permitida o acesso ao público externo e
amplamente divulgada.

§ 5º. O orientador é membro nato e atuará como presidente da banca examinadora, podendo ser substituído,
no ato da defesa, nesta posição pelo Co-orientador, Chefe de Departamento ou Vice-Chefe de Departamento.

§ 6º. Excepcionalmente, além do número mínimo previsto no Caput deste Artigo, a critério do CONDEP,
poderá ser aceita, para integrar a Comissão Examinadora, pessoa de reconhecido saber na área específica,
com ou sem titulação formal desde que homologado pelo CONDEP. Sua participação na banca examinadora



08/09/2020 SEI/UNIR - 0434642 - Ata de Reunião

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=500162&infra_sistema=1… 2/4

não incidirá no processo de avaliação e não serão considerados para efeito do número mínimo de
componentes previstos nesta Resolução.

§ 7º. No caso da existência de um professor Co-orientador, sua participação na banca examinadora não
incidirá no processo de avaliação e não serão considerados para efeito do número mínimo de componentes
previstos nesta Resolução.

§ 8º. A indicação de nomes para a Comissão Examinadora é atribuição do orientador de comum acordo com
o orientando e aprovada pelo CONDEP.

Art. Não é permitida a participação de membros na Banca Examinadora de TCC que possuam parentesco até
terceiro grau ou vínculo conjugal/afetivo com o graduando.

Art. Em caso de suspeita de fraude ou plágio, constituir-se-á uma Comissão para avaliar a questão. Caso seja
comprovada a fraude ou o plágio, o Graduando será imediatamente desligado do curso e responderá civil e
criminalmente pelo ato.

Art. Caso seja comprovada fraude ou plágio mesmo após a conclusão do curso, no prazo máximo de um ano,
o título será cassado, resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Art. A Banca Examinadora, pela maioria de seus membros, indicará a aprovação ou não do trabalho
conclusivo.

§ 1º. A critério da Banca, aos trabalhos aprovados podem ser atribuídos as seguintes notas: a) 6 a 10 pontos -
aprovado; b) abaixo de 6 pontos - reprovado.

§ 2º. A avaliação repositiva não será ofertada para Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. Esses
componentes curriculares são realizados de forma processual, contínua e integral. O acadêmico que não
cumprir os critérios exigidos pela oferta deste componente e pelos regulamentos próprios de cada Curso são
reprovados sem direito a avaliação repositiva, devendo matricular-se no próximo semestre de oferta deste
componente para o cumprimento das atividades exigidas.

§ 3º. A contar da data de aprovação do trabalho pela Banca Examinadora o Graduando terá o prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos para entregar a versão final corrigida e encadernada a qual, após homologação por
escrito do orientador(a), deverá ser encaminhada à Coordenação do Curso para o recebimento do Diploma do
título de Graduado (Licenciatura ou Bacharelado), competindo ao orientador monitorar os encaminhamentos
de correções sugeridos.

§ 4º. Em caso de trabalho de conclusão que apresente grande relevância, repercussão com alto impacto
acadêmico, técnico, social, econômico, ambiental, e/ou que receba pontuação acima de 9 pontos na
avaliação, a critério da análise da Banca Examinadora de TCC, poderá recomendar sua publicação em
Periódicos e/ou livros físicos ou on line (em revista indexada), com orientador e co-orientador na co-autoria
do mesmo, com vista à valorização da obra e à disseminação do conhecimento.

§ 5º. Conjuntamente com o Graduando obrigatoriamente incorporará o termo de compromisso de
originalidade de seu trabalho, sendo alocada como 3ª capa do trabalho científico, especificando não se tratar
de plágio ou fraude, responsabilizando-se civil e criminalmente pelo teor do trabalho científico. O teor do
termo de compromisso será estabelecido pela NDE e apreciado pelo CONDEP de cada curso da UNIR.

§ 6º. Com o trabalho aprovado e corrigido, o Graduando deverá entregar exemplares digitais, as quais serão
encaminhadas para a Biblioteca Central da UNIR, para o Departamento de sua graduação, para cada membro
da banca e seus respectivos suplentes, além de autorização para divulgação.

§ 7º. Após a defesa, a banca expedirá apenas Ata e Notificação de defesa, cujo Diploma será expedido
somente após entrega final do TCC corrigido, com homologação do orientador confirmando a realização das
correções no que se refere ao mérito (conteúdo), de português e ABNT sugeridas pela banca examinadora, e
após cumpridos todas as exigências contidas nesta Resolução;
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Art.  - Os trabalhos conclusivos obrigatoriamente serão redigidos conforme as normas padrão estabelecidas
pela Biblioteca/UNIR.

Seguem algumas sugestões que irão contribuir na discussão de reformulação do projeto pedagógico do
curso (PPC) de Licenciatura em Geografia. Outro 1) C omposição das bancas examinadoras de TCC, a
Professora Ta�ana Malheiros, faz uma provocação em relação à necessidade de contemplar a
aproximação temá�ca dos respec�vos membros - referente à coordenação de projetos de pesquisa e de
disciplinas de graduação - ao objeto da pesquisa em questão. Exemplifica, colocando que é recorrente o
fato de que inúmeros objetos de pesquisa e o próprio desenvolvimento da pesquisa na área de Ensino de
Geografia, surgirem por intermédio das discussões realizadas no âmbito das disciplinas de Prá�ca de
Ensino e do próprio estágio supervisionado da licenciatura, o que é habitual do processo de ensino-
aprendizagem forma�vo, portanto, no momento de finalização dos trabalhos, nada mais coerente que
essa/e profissional seja convidada/o, quando possível e obviamente per�nente, a contribuir com as
discussões das quais par�cipou no decorrer do úl�mo ano do curso de Licenciatura em Geografia. O
Professor João Gobo afirma que concorda com a Professora Ta�ana e exemplifica com o caso do discente
Daniel de Jesus, indicando que sugeriu o nome da Professora para a composição da banca – 2019.2 e o
discente recusou alegando receio de reprovação. A Professora Ta�ana reafirma o incômodo com algumas
colocações discentes a esse respeito e relata a situação ocorrida na disciplina de Prá�ca de Ensino II, no
semestre de 2018.2. A Professora, como habitualmente, encaminha os/as discentes para a realização do
estágio supervisionado nas escolas da rede estadual e, posteriormente, inicia os trabalhos de supervisão.
Quando se dirigiu à EEEFM Castelo Branco e em reunião com a direção, foi informada pelo mesmo que o
referido discente apenas entregou o documento de encaminhamento e jamais compareceu para cumprir
a carga horária de estágio. A professora convocou reunião par�cular com o discente, que apresentou
mo�vos pessoais para o não comparecimento, o que obviamente não jus�fica sua conduta, pois não
havia comprovações e tampouco, a ciência da coordenação de estágio. A professora então, permi�u que
o discente retornasse à unidade escolar para regularizar sua situação, porquanto, havia pouco mais de
um mês para o término do semestre. Ao retornar à escola o discente foi informado pela direção que não
haveria mais permissão para con�nuar após permanecer quase todo o semestre ausente. Nesse sen�do,
a professora consen�u e orientou que o discente procurasse outra unidade para cumprir a carga horária
de forma concentrada, pois o tempo era exíguo. E assim se procedeu. O discente realizou o estágio
supervisionado II de modo concentrado, no úl�mo mês e meio do semestre, na EEEFM John Kennedy
com a supervisão da professora Iolanda. Ademais, cumpriu com todos os demais requisitos obrigatórios e
ficou aprovado na disciplina. Portanto, a ideia de cobrança exagerada, intransigência ou qualquer outro
�po de conduta similar, alegada por discentes, não encontram respaldo com a realidade dos fatos. A
Professora Siane Cristhina Pedrosos Guimarães pondera que os acadêmicos que não se comportam
e�camente durante determinada disciplina não devem e/ou não podem ter o poder de vetar a presença
do docente da referida disciplina na sua banca por receio de reprovação, pois se assim for, o mesmo
estará fazendo juizo de valor antecipado do referido docente. Outro 2) Entrega do material após as
defesas de TCC, a professora Maria das Gracas sugere  a criação de uma biblioteca virtual vinculada ao
site do Departamento de Geografia, como uma forma de divulgação e visibilidade dos trabalhos dos
discentes do Departamento Acadêmico de Geografia. No que se refere às cópias digitais a Professora
Ca�a Eliza Zuffo contextualiza relato de alguns acadêmicos da Grade Curricular 2000 que afirmaram
sen�r diferença entre os graduandos que possuem experiência em iniciação cien�fica e/ou par�cipam de
grupo de pesquisa e aqueles que nunca �veram contato com este universo, deixando-os resistentes
à publicação da monografia virtualmente, por terem receio que possam cometer autoplágio. A professora
Maria das Gracas diz que este fato não procede pois isso não se apresenta como uma dificuldade, já que
não estariam publicando a monografia como um todo, mas somente os resultados. Sendo assim, a
biblioteca virtural sugerida é mais uma forma de guardar e disponibilizar os dados por mais tempo e para
um público ainda maior. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente deu por encerrada a reunião,
da qual, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO SILVA, Docente,
em 12/06/2020, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por CATIA ELIZA ZUFFO, Docente, em 12/06/2020, às 12:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ASSIS GOBO, Docente, em 12/06/2020, às
12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA, Docente,
em 12/06/2020, às 12:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TATIANA DOS SANTOS MALHEIROS, Docente, em
15/06/2020, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0434642 e
o código CRC 9FCDFEC9.
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