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Circular Interna 03/2022 – Coordenação de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica 

Rio Largo, 16 de agosto de 2022. 

 

Assunto: Matrículas 2022.1 – Matrícula-vínculo em TCC e 1ª solicitação de cadastro do TCC 

 

 

 A coordenação de TCC informa aos alunos que estão apenas com o TCC para integralizar o 

curso que, os mesmos devem solicitar no período do ajuste a “matrícula-vínculo do TCC” via e-

mail para a coordenadora de TCC, desde que já esteja com cadastro do TCC no sistema. 

e-mail da Coordenação de TCC: rafaela.ferreira@ceca.ufal.br 

 

 Os alunos que pretendem defender o TCC ao final do período letivo de 2021.2, e ainda não 

enviaram o projeto de TCC para cadastro no sistema, estes devem enviar o projeto juntamente com 

o formulário B – Carta de Aceite de Orientação - para o e-mail da profa. Rafaela Faciola 

(coordenadora de TCC) até o prazo de 45 dias corridos contados do início das aulas (até 

23/09/2022). Pedimos que ao ser enviado o e-mail, colocar o título da mensagem como: “Cadastro 

TCC – [nome do aluno]”. O projeto será analisado, e estando em conformidade com a Normativa de 

TCC do curso, será cadastrado no sistema acadêmico. 

Link para acesso ao Modelo de Projeto de TCC: 

https://ceca.ufal.br/pt-br/graduacao/engenharia-de-agrimensura/copy2_of_oferta/oferta-engenharia-

de-agrimensura-2021-1-1.pdf/view 

Link de acesso ao Formulário B: 

https://ceca.ufal.br/pt-br/graduacao/engenharia-de-agrimensura/copy2_of_oferta/oferta-2021-2-

agrimensura-5-x.pdf/view 

 Para as defesas previstas até o final do período letivo de 2022.1, considerando os projetos de 

TCC já cadastrados no sistema, os candidatos devem seguir o calendário de defesas de Trabalho de 

Conclusão de Curso, conforme tabela a seguir: 
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CRONOGRAMA DE DEFESAS 

Data máxima para dar 

entrada no Projeto de TCC 
23/09/2022 

 

Até 45 dias corridos após o 

início do período letivo 

Data Máxima para 

solicitação da defesa por 

parte do orientador 
20/11/2022 

*Deve obedecer ao prazo de 15 

dias de antecedência à data da 

entrega dos exemplares à banca 

examinadora. (formulário “CARTA 

DE SOLICITAÇÃO DE DEFESA 

PÚBLICA”) 

Data máxima para entrega 

de exemplares à banca 

examinadora 

06/12/2022 

*Deve obedecer ao prazo de 15 

dias de antecedência à data da 

defesa. 

Prazo Máximo Final para 

Defesas 20/12/2022 

*Este prazo considera os 

discentes que pretendem colar 

grau ao final do período de 

2022.1.  

 

 As solicitações de defesas devem ser encaminhadas diretamente para o e-mail da 

coordenação de TCC, profa. Rafaela Faciola, juntamente com o formulário preenchido e assinado, 

com título do e-mail “Solicitação de Defesa TCC – [nome do aluno]”. 

e-mail da Coordenação de TCC: rafaela.ferreira@ceca.ufal.br 

 

 

JUCIELA CRISTINA DOS SANTOS 

Coordª. do Curso de Engª. de Agrimensura e Cartográfica 
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