
 

 

 

PORTARIA/UNICATÓLICA/REITOR/Nº12/21 

Palmas, 10 de fevereiro de 2021 

 

 

O REITOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO TOCANTINS – UNICATÓLICA, 

no uso de suas atribuições regimentais: 

 

RESOLVE: 

  
Estabelecer os fluxos e processos para acompanhamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

– TCC.   

 
Art. 1 - Compete à coordenação de curso, registrar e manter atualizadas as 

informações referentes às linhas de pesquisa aos professores orientadores, a composição da 
banca e a quantidade de orientações por professor, no sistema acadêmico.   

a) As informações de que se trata este artigo devem ser registradas e atualizadas a cada 
novo período letivo.  
 

Art. 2 - Compete ao aluno regularmente matriculado na disciplina de TCC ou em 
disciplina correspondente registrar, no sistema acadêmico, as informações de seu TCC, bem 
como solicitar a orientação do professor.  

a) Quando se tratar de trabalhos desenvolvidos em grupo, apenas um dos componentes 
fará o cadastro no sistema acadêmico, além de incluir os componentes de seu grupo.  
 

b) Todos os componentes do grupo podem acompanhar e/ou registrar informações 
sobre o TCC no portal.  
  

c) A falta de registro das informações e das atividades de TCC no sistema implicará na 
reprovação do aluno ou no grupo.  

Art. 3 - Compete ao professor orientar, acompanhar, as solicitações de orientação, 
aceitar e/ou recusar orientação, registrar as reuniões e cumprimento das atividades pelo o 
aluno dentre outras destacadas no regulamento de TCC do curso.  
 
  



 

 

Art.4 - Compete à Secretaria Acadêmica e a equipe da Pró-Reitoria 
Acadêmica orientar os coordenadores e professores nas atividades referentes ao registro do 
TCC.  
 

Art. 5 - As declarações de participações em banca e orientações serão geradas a partir 
de dados registrados sistema acadêmicos.  
 

Art. 6 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e revoga disposições 
contrárias. 

 
Art. 7 – Particularidades e exceções serão deliberadas junto as coordenações de curso 

com a anuência da Pró-Reitoria Acadêmica.  
 

 

GABINETE DO REITOR DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICA DO TOCANTINS. 

  

Palmas/TO, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

GILLIANNO JOSÉ MAZZETTO DE CASTRO 

Reitor 


