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RESOLUÇÃO NO  27/CONSEPE/CONSUNI/2020/AR 

 

 

Aprova a realização da banca de 

avaliação especial do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) por meio de 

utilização de ferramentas que utilizem 

meios e tecnologias de informação e 

comunicação, conforme Portaria MEC 

nº 343/2020, de 17.3.2020, publicada 

no Diário Oficial da União no dia 

18.3.2020, alterada pela Portaria nº 

345/2020, de 19.3.2020, e prorrogada 

pela Portaria MEC nº 395/2020, 

publicada no dia 16.4.2020, e pela 

Portaria MEC nº 473/2020, publicada 

no dia 13.5.2020. 

 

 

 

O Reitor do Centro Universitário Estácio de Sergipe, de acordo com alínea K, artigo 11 

do Estatuto da Estácio Sergipe, no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos da 

legislação em vigor,  

considerando a Portaria MEC nº 343/2020, de 17.3.2020, publicada no Diário 

Oficial da União em 18.3.2020, e alterada pela Portaria nº 345/2020, de 19.3.2020, 

publicada no Diário Oficial da União no dia 19.3.2020, que dispõe sobre a substituição 

das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia 

do Novo Coronavírus – COVID-19; 

 

considerando a Portaria MEC nº 395/2020, de 15.4.2020, publicada no Diário 

Oficial da União em 16.4.2020, e a Portaria MEC nº 473/2020, de 12.5.2020, publicada 

no Diário Oficial da União no dia 13.5.2020, que prorrogaram o prazo da Portaria nº 

343/2020, 

 

considerando o compromisso institucional em contribuir com os esforços 

nacionais para a redução da velocidade de propagação do COVID-19, preservando, desta 

forma, nossa comunidade acadêmica e famílias; 

 

considerando que a Instituição aprovou a substituição da forma de ministrar as 

aulas das disciplinas presenciais, em andamento, alterando a aula em meio físico pela aula 

em meio digital, viabilizando as aulas presenciais por meio da utilização de tecnologias 

de informação, computação e comunicação, preservando a base da modalidade presencial 

que é a interação direta docente com o alunado, nos limites estabelecidos pela legislação; 

 

considerando que as aulas estão acontecendo ao vivo, de forma síncrona, nos dias 

e horários das turmas das disciplinas em que os alunos estão matriculados e os docentes 

estão alocados; 
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considerando que o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente 

curricular obrigatório e que deverá ser desenvolvido centrado nas áreas teórico-práticas e 

de formação profissional, relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamento 

próprio, aprovado pelas instâncias institucionais competentes, contendo, 

obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das 

diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

 

considerando que o Ministério da Educação não se posicionou especificamente 

sobre a forma de realização da banca de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, 

deixando, assim, a decisão para as Instituições de Ensino Superior, que têm autonomia 

para dispor sobre seus procedimentos administrativos e acadêmicos; 

 

considerando que a Instituição vem buscando todas as alternativas possíveis para 

o prosseguimento de suas atividades, por meio da utilização de ferramentas de meio 

digital, e de forma a poder contribuir com os esforços nacionais para a redução da 

velocidade de propagação do Novo Coronavírus – COVID-19, resguardando a saúde e 

evitando colocar em risco a comunidade acadêmica (corpo discente, corpo docente e 

corpo técnico administrativo) e respectivas famílias, 

 

Resolve: 

 

Art. 1º Aprovar, em caráter excepcional, para o semestre de 2020.1, considerando a 

situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do Novo Coronavírus 

– COVID-19, a realização da banca de avaliação especial do Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC (Projeto de Pesquisa e Artigo Científico), possibilidade prevista no 

Regimento da Instituição, por meio de ferramentas que utilizam meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com a comprovação de controle e registro do procedimento 

e assinatura da ata pelo acadêmico, para resguardar a saúde e evitar colocar em risco a 

comunidade acadêmica (corpo discente, corpo docente e corpo técnico administrativo) e 

respectivas famílias. 

 

Parágrafo único. A banca de avaliação especial do Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC será realizada por meio da plataforma digital Microsoft Teams, ao vivo e de forma 

síncrona, com registro de presença. 

 

Art. 2º A banca de avaliação especial do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC (Projeto 

de Pesquisa e Artigo Científico), em data e condições previamente indicadas pela 

Instituição, poderá ocorrer para os alunos aptos a realizar a apresentação oral à banca 

desde que tenham cumprido as exigências contidas no Regulamento de TCC de cada 

curso da Instituição. 

 

Art. 3º A Banca Examinadora será composta por 3 (três) membros, designados pelo 

Professor Orientador e/ou Coordenador do Curso, observando os seguintes critérios: 

 

a) O Professor Orientador é o presidente da banca; 

b) Os outros 2 (dois) professores deverão ser escolhidos dentre os professores 

com aderência ao tema do TCC, podendo um dos seus integrantes ser 

externo à Instituição. 
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Art. 4º Deve ser também indicado um membro suplente, para a substituição eventual de 

um dos membros da Banca Examinadora no caso de impedimento deste. 

 

Art. 5º A Banca Examinadora somente poderá executar seus trabalhos com três membros 

presentes. 

 

§1º O não comparecimento de qualquer um dos membros da Banca Examinadora deve 

ser comunicado por escrito para o Professor Orientador e/ou a Coordenação do Curso. 

 

§2º Quando não houver condições de instalação da Banca Examinadora, por falta de seus 

membros, deverá ser marcada nova data de apresentação. 

 

§3º Não são permitidos aos membros das Bancas Examinadoras tornarem públicos os 

conteúdos dos Trabalhos de Conclusão do Curso antes de suas apresentações em nenhuma 

hipótese. 

 

Art. 6º O parecer da Banca Examinadora, no momento da apresentação oral, deve ser 

registrado em ata própria por seu presidente (professor orientador), com as seguintes 

informações: título do trabalho, nomes e matrículas dos alunos, nome e titulação 

acadêmica dos membros da banca, data e local da apresentação, nota conferida para cada 

aluno (apresentação oral) e assinatura de todos os componentes. 

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor nesta data e vigorará enquanto durar a situação de 

emergência em saúde pública decorrente da pandemia do Novo Coronavírus – COVID-

19, determinada pelo Ministério da Saúde.  

 

Aracaju, 25 de maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

   Adriano Douglas da Silva 

                        Reitor 
 


