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REGULAMENTO INTERNO PARA O PERÍODO DE ENSINO REMOTO 

EMERGENCIAL PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES E DE EXTENSÃO DO CURSO DA ENGENHARIA 

SANITÁRIA E AMBIENTAL 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º - Instituir, de forma excepcional e temporária, diretrizes acadêmicas gerais para o 

Ensino Remoto Emergencial (ERE) como estratégia para a oferta de Atividades Acadêmicas 

no período de emergência sanitária relativa à COVID-19 para os cursos ofertados pela 

Universidade Federal do Pará (UFPA) em todas as suas unidades, em diferentes níveis de 

ensino, garantidas as condições de biossegurança, a inclusão digital de discentes, docentes e 

técnicos e a qualidade na formação. 

 

§ 1º. Ensino Remoto Emergencial (ERE) compreende um conjunto de estratégias didático-

pedagógicas que prescindem do compartilhamento de um mesmo espaço físico entre docentes 

e discentes e que podem ser efetivadas a partir de:  

 

I. Realização de atividades por meios digitais (salas de webconferência; vídeoaulas exibidas 

ao vivo ou gravadas; conteúdos em diferentes linguagens e formatos organizados em 

Ambientes virtuais de ensino e aprendizagem; correio eletrônico; sites de redes sociais; 

aplicativos de mensagens instantâneas, entre outros); 

 

II. Adoção de técnicas e estratégias e de materiais didáticos com orientações pedagógicas 

divulgados por meio de canais acessíveis aos(às) estudantes; 

 

III. Organização e apresentação de um conjunto de orientações para realização de atividades 

pelos(as) discentes (leituras dirigidas; resolução de exercícios; desenvolvimento de projetos e 

de pesquisas; trabalhos em equipe; produção de conteúdos em diferentes linguagens e 

formatos; cursos de formação e capacitação em diversas temáticas, entre outras), conforme 

disponibilidade das unidades e subunidades acadêmicas, em diálogo entre discentes, docentes 

e técnicos; 

 

IV. Estabelecimento, por meios digitais, de canal de contato direto entre estudantes e docentes 

responsáveis, para organização de atividades de Ensino Remoto Emergencial (ERE), 

apresentação de cronograma e esclarecimento de dúvidas no decorrer de sua realização 

(SIGAA; correio eletrônico; ambiente virtual de ensino e aprendizagem; site de rede social; 

aplicativo de mensagens instantâneas, entre outros), de acordo com as condições estabelecidas 

entre docentes, discentes e técnicos; 

 

V. O uso de imagem e voz, bem como os materiais disponibilizados, devem ser utilizados 

exclusivamente para fins didáticos/pedagógicos previstos nesta Resolução e seu uso indevido 

ou para fins não educacionais incorrerá na responsabilização de quem os veicular, nos termos 

das leis internacionais, nacionais e resoluções desta Instituição. 
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§ 2º. O Ensino Remoto Emergencial (ERE) de que trata o caput será aplicado enquanto durar 

a suspensão das Atividades Acadêmicas presenciais, conforme deliberação do CONSEPE. 

 

Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso é parte integrante e obrigatória do currículo do 

curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. 

 

Art. 3º - Para fins de registro, o Estágio será considerado Obrigatório ou Não Obrigatório. 

 

§ 1º. O Estágio Obrigatório é aquele previsto no Projeto Pedagógico de Curso como 

componente indispensável para a integralização curricular. 

 

§ 2º. O Estágio Curricular Não Obrigatório poderá ser admitido como Atividade Curricular, 

conforme previsto no Projeto Pedagógico de Curso. 

 

§ 3º. O Estágio Curricular Não Obrigatório não deverá interferir no período estabelecido para 

a conclusão da Graduação. 

 

Art. 4º - As atividades curriculares são divididas em três grandes categorias: a) atividades 

curriculares obrigatórias (Anexo B do PPC da FAESA – Ano 2013; Anexo II do PPC da 

FAESA – Ano 2017); b) atividades curriculares optativas (Anexo IV do PPC da FAESA – 

Ano 2017); e c) atividades complementares (Anexo C do PPC da FAESA – Ano 2013; Anexo 

VIII do PPC da FAESA – Ano 2017) e de extensão (Anexo F do PPC da FAESA – Ano 2013; 

Anexo IX do PPC da FAESA – Ano 2017). 

 

§ 1º. No decorrer do curso, o discente deverá cursar 5 disciplinas optativas, que serão 

contabilizadas como carga horária complementar, e as horas restantes deverão ser 

complementadas com atividades constantes nos Anexos do PPC da FAESA. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

Art. 5º - A FAESA flexibilizará seu regulamento para a defesa de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), que poderá ocorrer por meio de webconferência, cabendo ao orientador 

conduzir as atividades de seu orientando, regidas pelo regulamento de TCC da FAESA, 

flexibilizado por meio deste regulamento para o Ensino Remoto Emergencial. 

 

§ 1º. A defesa desses trabalhos não poderá ocorrer de forma obrigatória. Ao(À) discente que 

manifestar não dispor de condições para defesa do componente curricular, será garantida a 

possibilidade de integralização curricular de acordo com os prazos estabelecidos futuramente, 

quando do reinício das atividades acadêmicas presenciais na Instituição.  

 

§ 2º. O (A) discente que estiver de acordo com a flexibilização de que trata o caput do Artigo 

manifestará o aceite em comunicação à coordenação do curso com a anuência do seu 

orientador e coorientador, quando houver. (Anexo A e Anexo B) 

 

§ 3º. A apresentação do TCC poderá ocorrer nas seguintes condições, com aquiescência dos 

docentes orientadores:  
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I - Envio do TCC, por meio eletrônico, à coordenação do curso, para avaliação do documento 

por banca de avaliadores (as), formada pelo (a) orientador (a) e pelo menos mais um (a) 

avaliador (a), de acordo com prazos estabelecidos pela Coordenação de Curso; 

 

II - O TCC poderá ser desenvolvido sob a forma de revisão da literatura, respeitados os 

dispositivos teóricos e metodológicos das diferentes áreas do conhecimento; 

 

III - O TCC poderá ser depositado para avaliação, sob a forma de artigo científico completo 

(Anexo E). 

 

IV - O TCC poderá ser apresentado com a utilização de ferramentas online, desde que haja 

aceitação expressa do(a) discente (Anexo C), assim como dos(as) integrantes da banca de 

avaliadores(Anexo D), levadas em consideração as condições de ordem técnica para sua 

realização, bem como a garantia de proteção de direito autoral e/ou de imagem. 

 

§ 4º. - Em caso de apresentação do TCC com a utilização de ferramentas online: 

 

I - O aluno deverá realizar antecipadamente a divulgação da defesa (Anexo F), de acordo com 

os prazos estabelecidos no regulamento de TCC da FAESA; 

 

II - O presidente da banca examinadora deverá recolher no chat da sala virtual as informações 

dos participantes da defesa e emitir declaração de presença (Anexo G), que substituirá a lista 

de presença, que consta do regulamento de TCC da FAESA. 

 

§ 5º. – As informações e as documentações adicionais podem ser consultadas no regulamento 

de TCC da FAESA. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE EXTENSÃO 

 

Art. 6º - Todas as atividades complementares e atividades de extensão devem ser 

comprovadas pelo próprio aluno ao Coordenador(a) de Atividades complementares e de 

extensão ou ao Coordenador(a) do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, por meio de 

formulário específico (Anexo H), protocolizado na sala da coordenação do curso. 

 

§ 1º. - No ato do requerimento o aluno deverá apresentar cópia e documento original, para 

conferência, no qual seja discriminado o conteúdo dos estudos, a duração, o período e a 

organização promotora ou realizadora ou professor responsável. 

 

§ 2º. - Caso não seja anexada a comprovação de alguma atividade, o cômputo dessa será 

indeferido, podendo o pedido ser renovado no semestre seguinte, acompanhado da devida 

comprovação. 

 

Art. 7º - O Coordenador(a) de Atividades Complementares e de Extensão encaminhará à 

Coordenação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental as comprovações das atividades 

complementares para efeito de registro no histórico escolar do aluno. 

 

Art. 8º – Para efeito de registro das horas das atividades complementares e de extensão, serão 

consideradas como parâmetros as tabelas do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 
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Engenharia Sanitária e Ambiental, sendo os Anexos C e F, para os alunos ingressantes até o 

ano de 2016, e os Anexos VIII e IX para os alunos ingressantes a partir do ano de 2017. 

 

Art. 9º - O pedido de reconhecimento e registro de atividades complementares e de extensão 

deverá ser apresentado, quando solicitado pelo(a) Coordenador(a) de Atividades 

complementares e de extensão ou Coordenador(a) do Curso de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, em formulário próprio, a partir do 8° semestre, respeitados os limites 

estabelecidos no PPC da FAESA. 

 

§ 1º. – O pedido de reconhecimento e registro será instruído com cópias simples dos 

documentos comprobatórios das atividades, devendo o estudante manter os respectivos 

originais para serem apresentados em eventual diligência para apuração de fidedignidade. 

 

§ 2º. – As cópias dos documentos comprobatórios deverão ser apresentadas em via única, 

organizadas em um único envelope identificado com o nome do aluno, antecedidas pelo 

formulário de requerimento (Anexo G), numeradas sequencialmente e, de preferência, na 

mesma ordem em que as respectivas atividades complementares e de extensão foram 

indicadas nos Anexos do PPC da FAESA. 

 

§ 3º. – O estudante deverá juntar declaração assinada (Anexo G) a respeito da autenticidade 

dos documentos e veracidade das informações que instruem o pedido de reconhecimento e 

registro das atividades complementares e de extensão. 

 

Art. 10º - A escolha das atividades complementares é de responsabilidade exclusiva do 

estudante, cabendo-lhe também reunir os respectivos comprovantes, conforme o disposto 

neste regulamento. 

 

Art. 11º - O Coordenador(a) de Atividades complementares e de extensão avaliará o pedido 

de reconhecimento e registro das atividades, apresentado nos termos deste regulamento, no 

prazo de 90 (noventa) dias úteis. 

 

Parágrafo único: Os alunos deverão cumprir obrigatoriamente a carga horária mínima 

referente a cada espécie de atividade (complementar e de extensão) descrita na PPC da 

FAESA para alcançar o cômputo final mínimo exigido para o cumprimento das Atividades 

Complementares e de Extensão. Enquanto perdurar o Ensino Remoto na UFPA, quando 

houver a impossibilidade de cumprimento das atividades previstas no Art. 8°, as horas de 

atividades de extensão poderão ser integralizadas por atividades complementares, observados 

os limites de cada atividade. 

 

§ 1º. – Na impossibilidade do cumprimento aos requisitos estabelecidos no parágrafo anterior, 

o Conselho do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, mediante requerimento do 

interessado, poderá proceder à avaliação da atividade para reconhecimento e registro. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12º - Os casos omissos serão resolvidos pelo conselho da Faculdade de Engenharia 

Sanitária e Ambiental. 
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Art. 13º -. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

 

 

Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, em 28 de outubro de 2020. 

 

 

 

ETIENE ELAYNE MEIRELES DA ROCHA 

Diretora da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental 

Campus Universitário de Tucuruí 

Universidade Federal do Pará 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 

 

 

ANEXO A  

 

 

 

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 

 

 

 

Eu, ______________________________, docente da Universidade Federal do Para, Campus 

Universitário de Tucuruí, lotado na Faculdade de Sanitária e Ambiental, declaro para os 

devidos fins que aceito coorientar o Trabalho de Conclusão de Curso do (a) aluno (a) 

____________________, nº matrícula: ____________________ no ___________ Semestre do 

ano de 20___. O tema a ser desenvolvido é: 
“_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________” 

 

 

 

 

 

Tucuruí, ___ de __________ de ______. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Professor(a) e Titulação  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 

 

 

ANEXO B  

 

 

 

CARTA DE ACEITE DE CO-ORIENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

Eu, ________________________________, docente da Universidade Federal do Para, 

Campus Universitário de Tucuruí, lotado na Faculdade de Sanitária e Ambiental, declaro para 

os devidos fins que aceito coorientar o Trabalho de Conclusão de Curso do (a) aluno (a) 

_____________________________________, nº matrícula: ___________________ no 

______ semestre do ano de 20____. 

 

 

 

 

Tucuruí, ___ de __________ de ______. 

 

 

 

 

________________________________ 

Professor(a) e Titulação 

Co-orientador 

 

 

 

________________________________ 

Professor(a) e Titulação 

Orientador 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 

ANEXO C 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 

 

Eu, _____________________________________, aluno (a) do curso de Graduação em 

Engenharia Sanitária e Ambiental, matrícula nº _______________________ do campus 

Universitário de Tucuruí da Universidade Federal do Pará, declaro que: 

 

1 - Li o Artigo 12 da Resolução n. 5.294, de 21 de agosto de 2020 do CONSEPE e estou 

ciente dos meus direitos e deveres relacionados às atividades de TCC. 

 

2 - Tenho acesso à internet e possuo equipamento para desenvolver atividades relacionadas ao 

TCC no ambiente virtual. 

 

3 - É de minha inteira responsabilidade a decisão de desenvolver atividades relacionadas ao 

TCC no ambiente virtual, em caráter excepcional e temporário, em razão da pandemia 

causada pela Covid-19. 

 

4 - Estou ciente de que o Campus Universitário de Tucuruí, composto de seus docentes e 

técnicos administrativos, não tem ingerência sobre a qualidade dos serviços de internet 

utilizados por mim e nem sobre os equipamentos eletrônicos usados para a realização de 

minhas atividades no ambiente virtual de aprendizagem. 

 

5 - Mesmo com o disposto no § 1º do Art. 12 da resolução n. 5.294/2020 do CONSEPE me 

dedicarei às atividades relacionadas ao TCC com responsabilidade e assiduidade, 

estabelecendo como meta, a finalização do trabalho, mesmo que este venha a ocorrer 

durante o período de ensino remoto emergencial. 

 

Sem mais, estou de acordo em desenvolver as atividades de TCC de forma remota. 

 

Tucuruí, ___ de __________ de ______. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 

Orientando 

 

________________________________ 

Professor(a) e Titulação 

Orientador(a) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 

ANEXO D 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA 

DE TCC APRESENTADO DE FORMA REMOTA 

 

 

 

 

Eu, _______________________________, docente da Universidade Federal do Pará, lotada 

no Campus Universitário de Tucuruí, declaro para os devidos fins que aceito participar como 

membro da banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso do 

aluno__________________________, nº matrícula ____________________, sob a 

orientação do Prof(a) _____________________________ e coorientação do Prof(a) 

_____________________________ que será apresentado no dia _____ de ____________ de 

20__ as ___:____ horas, com o uso de ferramentas online. Ressalto que li o Artigo 12 da 

Resolução n. 5.294, de 21 de agosto de 2020 do CONSEPE e estou ciente das condições de 

ordem técnica, bem como da garantia de proteção de imagem. 

 

 

 

 

 

Tucuruí, ___ de __________ de ______. 

 

 

 

 

________________________________ 

Professor(a) e Titulação 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 

ANEXO E 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

 

Aluno (a)  

Título do artigo científico:  

Professor(a) orientador(a):  

Periódico Qualis  

 

Itens Avaliados NOTA (para cada item, atribua uma nota 

de 0,0 a 10,0) 

Originalidade (grau de ineditismo das 

ideias apresentadas). 

 

Linguagem e Redação (português claro, 

com objetividade e encadeamento, 

citações). 

 

Relevância Científica (caráter científico 

com contribuições para a área). 

 

Relevância Social - aplicável apenas a 

alguns tipos de artigos (atendimento aos 

problemas sociais). 

 

Revisão Bibliográfica (pertinente, 

atualizada, condizente ao assunto com 

uso de referências atualizadas). 

 

Análise de dados e resultados (com 

interpretação correta dos dados e 

articulada com a base teórica). 

 

 

Nota final (média = Σ/6) 

 

 

 

 

Tucuruí, _____/_____/_____ 

 

 

 

 

  

Orientador  Co-Orientador 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 

ANEXO F  

 

CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA DEFESA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 

ANEXO G 

 

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA EM DEFESA DE TCC 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que os alunos listados abaixo estiveram presentes na defesa 

remota TCC do discente ____________________________, intitulado 

“__________________________________________________________________________

______________________________________________________________”, desenvolvido 

sob a orientação do(a) Prof(a). ______________________________________ do dia ____ de 

_____________ de 20___. 

  

 

Informações: Nome completo, número de matrícula, semestre atual. 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

9 – 

10 - 

 

Tucuruí, ___ de __________ de ______. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Professor(a) e Titulação 
Presidente da banca examinadora  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 

ANEXO H 

 

REQUERIMENTO - ATIVIDADE COMPLEMENTAR E DE EXTENSÃO 

 

À Coordenação do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental/CAMTUC/UFPA: 

 

 

Eu,______________________________________________________________, matrícula 

n.º ____________________________, venho respeitosamente solicitar providências para o 

aproveitamento de Atividades Complementares e de Extensão, de acordo com o Regulamento 

Interno/FAESA/CAMTUC, Art. 6°, e Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Sanitária e 

Ambiental do Campus Universitário de Tucuruí da UFPA. 

 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Tucuruí, ___ de __________ de ______. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 

 

 

Ano/Período Letivo de Ingresso: ___________________ 

Telefone: ______________________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

 

 

 

AUTODECLARAÇÃO 

 

Declaro que as cópias aqui apresentadas são autênticas, feitas a partir de documentos 

originais. Declaro também que todas as informações que constam nos documentos 

apresentados são verdadeiras. 

Declaro saber que estou sujeito(a) às penalidades previstas na Regulamento 

Interno/FAESA/CAMTUC, Art. 6. 

Tucuruí, ___ de __________ de ______. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) 


