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A Universidade do Estado do Pará (Uepa) convoca egressos dos cursos da
Instituição com Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) produzidos e aprovados
no ano letivo de 2018, com nota igual ou superior a nove nas avaliações finais,
para inscrição no Processo de Seleção Prêmio Melhor TCC 2018/2019.
O prazo de inscrições foi prorrogado até às 23h59 do dia 17 de setembro de
2019, pelo site: http://sistemas.uepa.br/inscricaomelhortcc2019/aviso_inicial [2]
A priori, o Trabalho de Conclusão de Curso, além de demonstrar o aprendizado
do aluno, deve provocar uma contribuição social por meio das pesquisas e
projetos. O Prêmio Melhor TCC pretende destacar e difundir estas iniciativas,
com Trabalhos de Conclusão de Curso que, além de excelência, apresentem
aspectos inovadores na elaboração.
Para Danielle Mabel, coordenadora de programas e projetos da Diretoria de
Desenvolvimento de Ensino (DDE), o reconhecimento como melhor TCC é
também estímulo para a continuidade da formação acadêmica dos alunos. "Como
é um projeto voltado para trabalhos de conclusão de curso, o que mais temos
registrado é que os premiados também são aprovados em Programas de PósPage 1 of 2
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Graduação, tanto lato sensu como stricto senso, em Universidades públicas de
outros Estados e aqui no Pará", disse.
Serão premiados o 1º, 2º e 3º lugar de cada curso. Os autores dos melhores
TCCs receberão um certificado com a indicação da colocação e cópia do Diário
Oficial do Estado (DOE) contendo o resultado do Prêmio.
O Processo Seletivo é coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), por
meio da Diretoria de Desenvolvimento de Ensino (DDE) e da Coordenação de
Programas e Projetos (CPP). A coordenação de cada curso, ao qual o trabalho
estiver vinculado, indicará três docentes do quadro de professores da Uepa para
compor a Comissão de Avaliação.
A pontuação final para a classificação do Prêmio Melhor TCC 2018/2019 será
obtida pela média aritmética da nota atribuída por cada membro da Banca
Avaliadora. Os trabalhos aprovados serão classificados em ordem crescente,
considerando a pontuação obtida.
A solenidade de premiação dos trabalhos classificados ocorrerá no Auditório
Paulo Freire, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), na Travessa
Djalma Dutra, s/n, Telégrafo, no dia 4 de dezembro, às 17h.
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