
 

ORIENTAÇÕES TCC I E II 

Curso de Biomedicina 

 
A matricula nas disciplinas Bmed005 e Bmed006 Trabalho de Conclusão I e II do curso de Biomedicina 

é realizada pela secretaria da coordenação. Para tanto é necessário preencher e entregar o formulário de 

solicitação de matricula, disponível na Coordenação ou no site 

www.bio.ufpr.br/portal/biomedicina/formularios/.  

A confirmação da matricula na Bmed005 TCCI ocorrerá após entrega da ficha de orientação 

acompanhada da aprovação do departamento, disponível na Coordenação ou no site 

www.bio.ufpr.br/portal/biomedicina/formularios/.  

Segue abaixo algumas informações importantes sobre os trabalhos de Conclusão do Curso de 

Biomedicina:  

Os alunos que solicitaram matricula em TCCI, devem apresentar extrato da Ata do Departamento 

APROVANDO a orientação.  

O EXTRATO DA ATA, bem como FICHA COM ACEITE DE ORIENTAÇÃO devem ser 

entregues a coordenação até 20/09/2019  

As apresentações (projeto ou trabalho final) deverão ocorrer até o último dia dos exames finais, neste 

semestre será no dia 14/02/2019 ficando a critério do professor orientador escolher a melhor data para a 

apresentação do trabalho e a entrega do mesmo aos membros da banca examinadora;  

Após agendamento da data junto ao departamento, pedimos a gentileza de comunicar a coordenação via 

e-mail, as seguintes informações Hora, dia, local da apresentação, titulo do trabalho, nome e titulação 

dos membros convidados para banca examinadora.  

As declarações de participação em banca ficarão disponíveis na caixa de correspondência da 

coordenação, cópias serão encaminhadas via email (Sugestão que sejam solicitadas a tempo de serem 

emitidas para entrega no dia da Banca)  

Conforme regulamento aprovado em Colegiado, a carga horária destinada ao professor(a) orientador(a) 

é de 15 horas/semestre por disciplina (TCCI ou TCCII) que serão computadas no sistema SIE 

independente do número de orientandos.  

O lançamento da média final do aluno(a) no PORTAL DO PROFESSOR é de responsabilidade do 

professor(a) orientador(a), sendo que a data limite para lançamento é a mesma das demais disciplinas;  

A ficha de avaliação do TCCI/TCCII ( em anexo) deverá ser encaminhada para a Coordenação do Curso 

de Biomedicina, devidamente preenchida e assinada até o dia 21/12/2019;  

IMPORTANTE: Para o TCCII, o aluno(a) deverá realizar as correções sugeridas pela banca, quando 

houver, e enviar ao seu orientador(a) a versão final do trabalho, pois este é um dos requisitos para a 

aprovação na disciplina. O orientador deverá conferir a versão final do trabalho e, estando dentro das 

normas exigidas, o trabalho deverá ser encaminhado em formato pdf. para: biomedicina@ufpr.br e/ou 

biomedicinaufpr@gmail.com, até o dia 10/01/2020. Para atestar que o trabalho enviado é a versão final 

corrigida (que ficará no Repositório Digital Institucional da UFPR), o trabalho deverá ser encaminhado 

pelo e-mail do professor orientador ou pelo e-mail do aluno, desde que acompanhado de declaração do 

professor orientador, conforme modelo em anexo.  

 

Maiores informações podem ser verificadas no relumento link abaixo: 

 

http://www.bio.ufpr.br/portal/biomedicina/wp-content/uploads/sites/4/2013/06/REGULAMENTO-

TCC.pdf 
 

 

Atenciosamente, Rodrigo Honorato  
Secretário do Curso de Biomedicina 
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