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EDITAL UESC Nº 33/2019 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 
torna pública a abertura de inscrições para Oficina de Elaboração de Propostas de 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ação vinculada ao Projeto de Extensão (ação 
continuada) – Iniciação à Pesquisa Científica: fundamentos e procedimentos, promovida 
pelo Departamento de Filosofia e Ciências Humanas.  
 

1. DAS INSCRIÇÕES: 
PERÍODO De 18 a 27 de março de 2019.  
HORÁRIO Das 8 às 12 horas e das 13h30’ às 21 horas  
LOCAL Protocolo Geral da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho 

CLIENTELA 

Graduandos da UESC e de outras Instituições de Ensino 
Superior (IES) que estejam no 6º ou 7º semestres (ou tenham 
integralizado carga horária equivalente), dos seguintes cursos:  
Administração; Economia; Direito; Línguas Estrangeiras 
Aplicadas aos Negócios Internacionais (LEA); Comunicação 
Social e Licenciaturas. 

VAGAS 
10 (dez) – preenchidas mediante seleção entre os inscritos 
- a inscrição é ilimitada, já que será feita seleção. 

CRITÉRIO DE 
SELEÇÃO: 

- os inscritos serão classificados com base na avaliação do CRA 
e da carta de intenções, que será analisada quanto ao conteúdo 
e forma (atribuído uma nota de 0 a 10). 
- os inscritos serão classificados segundo a média final 
alcançada; 
MÉDIA: (CRA + nota na carta de intenções)/2   
- em caso de empate: o acadêmico que possuir mais tempo de 
curso (ou carga horária integralizada) e, ou o discente mais 
velho. 

TAXA Gratuito 

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS 

- FICHA DE INSCRIÇÃO preenchida,  
- carta de intenções - texto dissertativo acerca das motivações 
para inscrição no curso e intenções, em termos da temática de 
interesse visando a elaboração da proposta de TCC (vide tutorial 
para elaboração do texto) 
- cópia de comprovante de matrícula (2019-1) na IES e  
- histórico escolar com coeficiente de rendimento acadêmico 
(CRA). 

DIVULGAÇÃO DOS 
SELECIONADOS 

entre 28/03 a 1º/04/2019 (pelo e-mail informado). 

* o participante inscrito que não comparecer ao primeiro dia de aulas será 
automaticamente substituído pelo acadêmico que estiver imediatamente classificado. 
** não serão homologadas as inscrições que estejam incompletas, quanto aos 
documentos necessários.  
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2. DA OFICINA: 
PERÍODO / 
HORÁRIO 

TURMA  DATA HORÁRIO 

06/05 a 19/06/2019 única  

06/05/2019 – 3h 
08/05/2019 – 3h  
13/05/2019 – 3h  
15/05/2019 – 2h  
20/05/2019 – 3h  
22/05/2019 – 2h  

 
19/06/2019 – 4h  

06/05 a 19/06/2019 – 10h  

- das 13 às 16h 
- das 13 às 16h 
- das 13 às 16h  
- das 13 às 15h 
- das 13 às 16h 
- das 13 às 15h  
 
- das 13 às 17h 
- atividade extraclasse 

VAGAS 10 (dez) 
LOCAL Sala 1112, 1º andar do Pavilhão Pedro Calmon. 
CARGA HORÁRIA 30h 
DOCENTE/ 
COORDENADORA 

Profa Dra. Natália Maria Reis Oliveira Furtado 

 

3. DOS CERTIFICADOS – serão fornecidos aos inscritos que obtenham frequência igual 
ou superior a 75% (aulas presenciais) e apresentem a proposta para TCC (oral e escrita). 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 11 de março de 2019. 
 

 

 

ADELIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 
REITORA  
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TUTORIAL PARA ELABORAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÕES 
 
 
CONTEÚDO: apresentar um texto dissertativo contendo as motivações para inscrição na 
Oficina e suas intenções em termos da temática relacionada à elaboração da proposta de 
TCC, demonstrando a relevância do tema e o motivo pessoal de sua escolha. Para tanto, 
o candidato deverá citar, pelo menos duas fontes e apresentar a referência das fontes 
citadas em seção própria (conforme as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas vigentes). 
 
FORMATO: o texto deverá ser entregue no ato de inscrição contendo as informações 
solicitadas no seguinte formato: 
- folha A4 branca ou reciclada; 
- margens: superior e esquerda – 3cm e inferior e direita – 2 cm; 
- espaço entre linha 1,5; 
- fonte arial 11; 
- mínimo de 1 ½  e máximo de 3 laudas; 
- Título (CARTA DE INTENÇÕES) negrito e centralizado; 
- separado por 1 espaço 1,5 do título, nome do candidato, por extenso e alinhado 
somente à esquerda em ordem direta; 
- separado do nome do candidato por 2 espaços 1,5, início do texto, de forma 
multiparagráfica; 
- separado do texto por 2 espaços 1,5, o termo REFERÊNCIAS, em negrito, alinhado 
somente à esquerda; 
- separado da palavra “REFERÊNCIAS”, por 1 espaço simples, as referências 
propriamente ditas, em ordem alfabética, alinhadas somente à esquerda, separadas por 
“6pt depois” entre si; 
- observação: a seção de “referências” não conta para o computo da extensão mínima a 
máxima do texto.     
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FICHA DE INSCRIÇÃO  
Oficina de Elaboração de Proposta de TCC (2019-1) 

Nome: (completo)   

Ano de ingresso:  

Idade:  

Graduação (curso): 

(   ) Administração;  
(   ) Economia;  
(   ) Direito;  
(   ) Línguas Estrangeiras Aplicadas aos Negócios 
Internacionais (LEA); 
(   ) Comunicação Social e  
(   ) Licenciatura – Qual? ______________________ 
 

Telefone: (    ) 

Email:  

 Favor preencher o formulário com letra de forma e deixar claros os signos [- (hífen) e _ 

(underline)] nos endereços eletrônicos, caso existam. 

 

 

 

 

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  

Oficina de Elaboração de Proposta de TCC (2019-1) 

NOME:  

N. DE INSCRIÇÃO:  

DATA DA INSCRIÇÃO:  

ASSINATURA 
PROTOCOLO 
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