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COMUNICADO PROACAD Nº. 08/2021

ASSUNTO:
Diretrizes para realização do Projeto de
Trabalho de Conclusão Curso (TCC II) de
alunos do curso de Agronomia no primeiro
semestre de 2021.

O Pró-Reitor Acadêmico do Centro Universitário
La Salle - Unilasalle/Lucas, no uso das
competências que lhe são conferidas pelo art. 4º,
XIII do Regimento da Instituição, faz o seguinte

C O M U N I C A D O

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC II)

Os acadêmicos devidamente matriculados nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC II) no curso de Agronomia deverão cumprir as seguintes determinações e prazos para o
primeiro semestre de 2021.

1. Os trabalhos deverão ser realizados individualmente.

2. Os trabalhos deverão ter quantidade mínima de 15 páginas e máxima de 25 páginas,
seguindo as normas do Manual de artigos científicos do Unilasalle/Lucas, disponível no link:
https://www.unilasalle.edu.br/uploads/files/95ba3a584fe484922d236a0cd3381750.pdf

3. O TCC II se trata de um Artigo Científico a ter continuidade no TCC I, devendo atender todos
os requisitos da estrutura de artigo solicitada e ser estudo aplicado (não será permitido
estudos bibliográficos).

4. O aluno indicará uma área temática de interesse e um(a) professor(a) para realização da
orientação até o dia 22/03/2021, a partir de lista prévia de opções definida pela Coordenação de
Curso.

5. O(s) acadêmico(s) deverá(ão) realizar a(s) inscrição(ões) via on-line, através de link enviado
pelo CAA.
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6. Cada docente da lista de opções deverá orientar no mínimo 01 e no máximo 07 trabalhos,
conforme regulamento vigente, independente do curso no qual está vinculado no referido
semestre.

7. A confirmação das áreas e indicações será enviada até o dia 25/03/2021 pelo CAA.

8. O prazo final para o professor orientador encaminhar os arquivos recebidos dos alunos, via
e-mail (tcc.agronomia@unilasallelucas.edu.br), ao CAA é dia 02 de junho de 2021. O
encaminhamento compete ao professor orientador, porém, caso assim deseje, pode autorizar o
CAA, com no mínimo 24h de antecedência, por e-mail (caa@unilasallelucas.edu.br) que o próprio
acadêmico realize o encaminhamento.

9. O CAA deverá encaminhar os trabalhos recebidos aos membros das bancas avaliadoras até o
dia 07 de junho 2021.

10. O período de realização de bancas será de 12 de junho até 26 de junho de 2021.

11. O prazo para lançamento das notas de Trabalho de Conclusão de Curso II pelo CAA é no dia
30 de junho de 2021.

Os prazos acima mencionados são improrrogáveis.

Lucas do Rio Verde, 24 de março de 2021.

Prof. Me. Fernando Cezar Orlandi
Pró-reitor Acadêmico
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