
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - CFH 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS – GCN 

CURSO DE GEOGRAFIA  

 

PLANO DE ENSINO – 2023.1 

Código:  

GCN 7802 

Turma: 

08332 

MONOGRAFIA II 
Carga Horária:  

360 

Pré-requisito:  GCN 7700 GCN7702 

Professor/a 

responsável: 
Maria Helena Lenzi  

Email: m.h.lenzi@ufsc.br 

 
 

Objetivo 
 Supervisionar o processo de produção de conhecimento das monografias e 

organizar procedimentos para defesa e entrega das mesmas. 

 

Ementa 
Produção e defesa de monografia junto à banca examinadora; publicação 

da monografia no Repositório Institucional da UFSC (RI). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O atendimento discente ocorrerá mediante agendamento prévio pelo e-mail: 

m.h.lenzi@ufsc.br. Os encontros serão realizados nas segundas-feiras entre 18h30 e 20h10. 

Fluxo de procedimentos: 

1. O/a estudante entrega na Secretaria da Coordenação do Curso o pedido de marcação 
da defesa e nomeação da banca; 
2. A Secretaria da Coordenação entrega ao Orientador as portarias de nomeação dos 
membros das bancas, junto com a ata da defesa; 
3. Realiza-se a defesa, e o orientador entrega a ata preenchida e assinada na Secretaria do  
Curso; 
4. O/a estudante faz as alterações no trabalho e, obtendo validação do orientador, fará o 

upload do documento no Repositório Institucional da BU;  
5. A Coordenação do Curso recebe um e-mail automático do sistema informando que o 
upload foi efetuado. Se o TCC estiver dentro das normas, a Coordenação irá liberar a 
publicação no RI. Caso haja problema ou erro na inclusão dos dados, o TCC será devolvido 
para que o/a estudante faça os ajustes (por e-mail). 
6. O supervisor confirmará a nota da ata da defesa na lista de aproveitamento da disciplina 
somente após o upload final do TCC no Repositório da BU. 
 

O TCC deve ser incluído no RI no formato PDF, contendo a folha de rosto com as assinaturas 

dos membros da banca e do coordenador do curso. As instruções de como fazer a inclusão 

dos TCCs no RI estão disponíveis em http://www.repositorio.ufsc.br/ 

 

AVALIAÇÃO 

Estudantes que defenderem o TCC: 
Sendo reprovados, será atribuída a nota da ata da defesa. 
Sendo aprovados, será atribuída a nota da ata de defesa, desde que tenham incluído o TCC no 
repositório institucional (RI) até o dia 12/07.  

http://www.repositorio.ufsc.br/


Estudantes que não defenderem o TCC: 
Será atribuída Menção I aos que entregarem, até o dia 07/07, um novo cronograma para conclusão 
do TCC no semestre seguinte, com a justificativa e a assinatura do orientador. Será atribuída a 
nota 0 (zero)aos que não entregarem o cronograma nos termos e/ou prazo descrito acima. 

 

 CRONOGRAMA  
  DATA ATIVIDADES 

06/03 Apresentação da disciplina, do Regulamento do TCC e do calendário do semestre 

20/03 Data limite para entrega do plano de trabalho e do cronograma de pesquisa 

abril Supervisão da produção do TCC 

maio Supervisão da produção do TCC 

junho Supervisão da produção do TCC 

  

12/06 Divulgação das bancas de defesa de TCC 

19/06 a 
07/07 

Período concentrado de defesas (entregar o TCC para a banca 10 dias antes). 

07/07 Data limite para solicitação de conceito “I” pelo orientador 

12/07 Término do semestre 
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Regulamento do TCC – disponível em http://geografia.ufsc.br/regulamento-de-tcc/
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