
ORIENTAÇÕES  
DISCIPLINAS TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC I (Projeto) E TCC II 

(Monografia) 
 

Prezados alunos  

 
A Coordenação dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis da FAC vem informar que, em 
decorrência, da continuidade do regime remoto no 2º semestre de 2021, o procedimento de 
aceite/vinculação para orientação nas disciplinas TCC I e II seguirão o formato abaixo.   
 
Desta forma, os alunos matriculados nas referidas disciplinas devem estar atentos as orientações: 
 
 Alunos dos Módulos 3B (7º período do curso) - matriculados na disciplina TCC I - e que iniciarão 

a elaboração do projeto da monografia no 2/2021, deverão contatar o professor/orientador para 
verificar a sua disponibilidade e adesão ao tema da pesquisa.  
Obtido o aceite do professor/orientador, o aluno deverá, tão logo, preencher a ficha de orientação 
(em anexo) e encaminhar para o e-mail coordenacoes@fac.br para realização da vinculação pela 
Secretaria das Coordenações. Finalizado o período de matrículas (agosto/2021) a Secretaria das 
Coordenações divulgará a lista de orientações para verificação e ciência.  

 
 Alunos APROVADOS na disciplina TCC I (Projeto) - no 1/2021 - ao efetivarem a sua matrícula 

na disciplina TCC II (no 2/2021) serão vinculados ‘automaticamente’ ao professor/orientador, sem 
necessidade de apresentação de nova ficha de aceite/vinculação.  Finalizado o período de 
matrículas (agosto/2021) a Secretaria das Coordenações divulgará a lista de orientações para 
verificação e ciência.  

 
 Alunos REPROVADOS na disciplina TCC II (Monografia) - no 1/2021 - ao efetivarem a sua 

matrícula em dependência na disciplina Monografia II (no 2/2021) serão vinculados 
‘automaticamente’ ao professor/orientador, sem necessidade de apresentação de nova ficha de 
aceite/vinculação. Finalizado o período de matrículas (agosto/2021) a Secretaria das 
Coordenações divulgará a lista de orientações para verificação e ciência.  
 

 Alunos em DEPENDÊNCIA na disciplina TCC I e TCC II -  com reprovação ocorrida em anos 
anteriores deverão contatar o professor/orientador para verificar a sua disponibilidade e adesão 
ao tema da pesquisa.  
Obtido o aceite do professor/orientador, o aluno deverá, tão logo, preencher a ficha de orientação 
(em anexo) e encaminhar para o e-mail coordenacoes@fac.br para realização da vinculação pela 
Secretaria das Coordenações.  
Finalizado o período de matrículas (agosto/2021) a Secretaria das Coordenações divulgará a lista 
de orientações para verificação e ciência.  

 

Curvelo, 30 de julho de 2021. 
 

Coordenação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis 


