
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS ARAPIRACA
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

PORTARIA Nº 02, DE 15 DE OUTUBRO DE 2021

A COORDENADORA DO CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS ARAPIRACA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, com fundamento da deliberação do 
Colegiado do Curso de Pedagogia em reunião ordinária acontecida em 29 de
setembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º Designar a comissão coordenadora de trabalhos de conclusão de 
curso TCC, composta por:

I - Profa. Dra. Lívia Couto Guedes, SIAPE 1684931, para a função de 
coordenadora geral;

II – Profa. Dra. Tereza Cristina Cavalcanti de Albuquerque, SIAPE 1348700;

III – Prof. Ms. Julio Bispo dos Santos Júnior, SIAPE 2211199;

IV – Profa. Dra. Maria Betânia Gomes da Silva Brito, SIAPE 2892212.

§1º As funções e rotinas específicas de cada membro serão definida em 
reunião da comissão.

Art. 2º A referida comissão tem a finalidade de coordenar e acompanhar 
atividades ligadas ao desenvolvimento de TCC pelos alunos, tais como: 

I – distribuição de alunos por orientador, 

II – comunicar à Coordenação do Curso de Pedagogia a necessidade de 
atualização de dados dos TCCs no Sistema SIE Web,

III – recebimento e organização cartas de aceite ou termos de compromisso,

IV - agendamento de bancas, 

V - distribuição de declarações aos membros de banca

VI – orientações a estudantes e docentes sobre os procedimentos e fluxo 
para defesa de TCC e depósito do trabalho na biblioteca do Campus 
Arapiraca,

VIII - outras atividades que possam apoiar os estudantes de Pedagogia na 
construção de trabalhos de conclusão de curso com qualidade, dentro dos 
prazos estabelecidos para integralização do curso.

Art. 3º A presente designação não integra o quadro de funções 
remuneradas da UFAL.
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Art. 3º Homologar os atos praticados pela referida comissão coordenadora 
no período de 29 de setembro de 2021 a 28 de setembro de 2023.


