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A Coordenação do Curso de Ciências Biológicas torna público aos professores e alunos do curso 
o processo seletivo de Trabalho de Conclusão de Curso para o I Seminário de Ensino e Graduação 
- SEG, conforme disposições a seguir: 
 
I - Do Objetivo 
Reconhecer o melhor Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvido no curso de Licenciatura de 
Ciências Biológicas do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros. 
 
II - Da Coordenação 
O Processo Seletivo será coordenado pela Comissão de Seleção de Trabalho de Conclusão de 
Curso indicada pela Coordenação do Curso de Licenciatura de Ciências Biológicas do Campus. 
 
III - Das Inscrições 
3.1 As inscrições serão realizadas no período de 16 a 20 de outubro de 2020. 
3.2 Os professores interessados deverão enviar um e-mail indicando intenção de participar da 
seleção para marilucefonseca@ufpi.edu.br, com cópia digital do TCC na versão final. 
 
IV - Requisitos para Inscrição 
4.1 Somente serão inscritos Trabalhos de Conclusão de Curso defendidos nos períodos 2019.1 e 
2019.2. 
4.2 Serão aceitos somente TCCs defendidos no curso de Ciências Biológicas do Campus Senador 
Helvídio Nunes de Barros. 
4.3 Não serão aceitos TCCs orientados por qualquer membro da Comissão de Seleção de 
Trabalho de Conclusão de Curso.  
 
V - Do Julgamento 
5.1 Os trabalhos serão avaliados pelos membros da Comissão de Seleção de Trabalho de 
Conclusão de Curso. 
5.2 Para a avaliação dos TCCs, serão utilizados os seguintes critérios: 

a) Relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e de inovação; 
b) Valor agregado ao sistema educacional; 
c) Rigor acadêmico. 

5.3 A pontuação obedecerá o quadro do Anexo I. 
 
VI - Da Classificação 
6.1 Os trabalhos aprovados serão classificados em ordem decrescente, considerando a pontuação 
obtida.  
6.2 A pontuação final para a classificação do melhor TCC será obtida pela média aritmética da 
nota atribuída por cada membro avaliador. 
6.3 Em caso de empate, será considerada a maior nota atribuída seguindo a ordem dos critérios 
do item 5.2. 
6.4 Os TCCs classificados serão publicizados via Coordenação do Curso, por meio do SIGAA, 
para todos os integrantes docentes e discentes do curso, conforme o cronograma (Anexo II). 
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VII - Das Disposições Gerais 
7.1 O TCC que apresentar maior pontuação (Anexo I) será automaticamente selecionado para 
para apresentação no I Seminário de Ensino e Graduação - SEG. 
7.2 É facultada a apresentação do trabalho em vídeo na língua inglesa, francesa ou LIBRAS com 
legenda em português. 
7.3 Os autores do TCC selecionado deverão enviar para o e-mail da Comissão     
(marilucefonseca@ufpi.edu.br) até 26/10/2020: 

a) Arquivo em PDF e docx com resumo expandido, conforme modelo Anexo III; a este 
memorando; 

b) O endereço eletrônico do vídeo no canal do YouTube na língua portuguesa ou em outra 
língua (Inglês, Francês ou LIBRAS) legendado em Português, com apresentação do TCC 
selecionado, de até 05 (cinco) minutos. O vídeo deverá seguir as recomendações técnicas 
do tutorial https://youtu.be/Y3XLeaYdeM87 e formatação conforme layout indicado (Anexo 
IV); 

c) Arquivo em PDF do Termo de Autorização de cessão, devidamente preenchido e assinado 
pelo orientando(a) expositor(a) (Anexo V). 

7.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção de Trabalho de 
Conclusão de Curso. 
 
 
 
  

Picos, 14 de outubro de 2020 
 
 
 

Comissão de Seleção de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
 
 

 
_____________________________________________________ 

Profª Drª Mariluce Gonçalves Fonseca  (Presidente) 
 
 
 

____________________________________________________ 
Prof. Dr. Artur Henrique Freitas Florentino de Souza (Membro) 

 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Paulo César LIma Sales (Membro) 
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ANEXO I 

 

Tabela de Pontuação 

Critérios Pontos Pontuação 

Relevância para o 
desenvolvimento: 

Científico 2,0  

Tecnológico 1,0  

Cultural 1,0  

Social  1,0  

Inovação 1,0  

Valor agregado ao sistema educacional 2,0  

Rigor acadêmico 2,0  

 Total  

 

  



 

ANEXO II 

 

CRONOGRAMA 

14/10/2020 Lançamento do edital 

16 a 20/10/2020 Inscrições 

22/10/2020 Resultado 

26/10/2020 

Envio da documentação à comissão: 
a) Arquivo em PDF e docx do resumo expandido (Anexo II); 
b) Endereço eletrônico do vídeo; 
c) Termo de Autorização de cessão (Anexo V). 

  



 

ANEXO III 

Baixar: Modelo Resumo Expandido 

https://www.sipac.ufpi.br/sipac/downloadArquivo?idArquivo=3285602&key=bdf7cfebc102a198b49e64fd2fbc1ccf


 

ANEXO IV 

Baixar: Template 

 

 

  

https://www.sipac.ufpi.br/sipac/downloadArquivo?idArquivo=3285604&key=8ffc981042208f8eaedb8a912ab77876


 

ANEXO V 

Baixar: Termo de Autorização 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Envio de trabalho na edição 2020 do “Seminários Integrados da UFPI - SIUFPI” 

I Seminário de Ensino de Graduação - SEG 

  

1) Identificação do(a) orientando(a) expositor(a) 
Nome completo: 
CPF: 
  
2)  Dados do trabalho 
Nome completo: 
  
3) Formas de participação 
  
(   ) Resumo Expandido (em PDF e doc. ou docx.) 
 
(   ) Vídeo (indicar o endereço do vídeo no You Tube) _____________________ 
   
5) Termo de cessão (preenchimento obrigatório) 

 

O envio do arquivo do resumo expandido e do vídeo produzidos significa que orientando(a) 
expositor identificado neste formulário autoriza o uso de sua imagem e voz, especialmente o que 
for registrado durante os encontros e eventos supra citados, sendo o mesmo responsável pelo seu 
conteúdo. Nesse sentido, autoriza de cessão em caráter gratuito, definitivo, irrevogável e 
irretratável, abrangendo o uso de sua imagem e voz em qualquer tipo de mídia, inclusive impressa, 
televisiva, radiofônica e digital, tais como website da UFPI e dos eventos em questão, desde que 
para promoção de publicidade institucional e para divulgação das atividades relacionadas direta 
ou indiretamente aos eventos mencionados. 
[   ] De acordo e ciente. 
  
  
Data:____/_____/_____ 
  
  
___________________________________________ 
Assinatura orientando(a) expositor 
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