INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA
________________________________________________________________________________
EDITAL 064/2014
REFERENTE À RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES ORIENTADORES
DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - LATO SENSU,
REGIDO PELO EDITAL 026/2014.
________________________________________________________________________________

Dispõe sobre a retificação do edital de
processo
seletivo
de
professores
orientadores de Trabalho de Conclusão de
Curso de Pós-Graduação em Gestão
Pública – Lato Sensu, regido pelo edital n°
026/2014.

O Diretor de Educação a Distância, nomeado por força da Portaria IFPR n° 93, de 04 de fevereiro
de 2014, no exercício de suas atribuições e competências, torna público e estabelece a
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES ORIENTADORES DE TCC,
regido pelo Edital nº 026/2014, nos itens a seguir descritos, mantendo inalterados os demais itens
do edital.

1. Neste ato retificam-se os seguintes itens abaixo:
1.1 Onde se lê:
1.2 Os Professores Orientadores selecionados assinarão um Termo de Compromisso para o
cumprimento das atribuições e prazos estabelecidos no cronograma publicado neste Edital.
5.1 O professor orientador selecionado fará jus ao pagamento do valor de R$ 80,00 (oitenta
reais) por TCC concluído e aprovado.
1.2 Leiam-se:

1.2 Os Professores Orientadores selecionados assinarão um Termo de Compromisso,
disponível no anexo IV, para o cumprimento das atribuições e prazos estabelecidos no
cronograma publicado neste Edital.
5.1 O professor orientador selecionado fará jus ao pagamento do valor de R$ 80,00 (oitenta
reais) por TCC concluído e aprovado.
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5.1.1. Em caso de interrupção de atividade de orientação, motivada por impedimento do
professor orientador ou por decisão do aluno, o pagamento será parcial e corresponderá
proporcionalmente ao atendimento executado.
2. Neste ato inclui o Termo de Compromisso citado na alteração do item 1.2, abaixo descrito,
como Anexo IV ao edital 026/2014.
ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA

Eu,______________________________________________________________,
docente,
devidamente registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o
nº ______________________________ DECLARO, para os devidos fins, estar de acordo em
assumir a orientação do Trabalho de Conclusão de Curso Pós-Graduação em Gestão Pública, na
modalidade à distância, do Instituto Federal do Paraná, de estudantes pertencentes ao curso
citado em epígrafe e DECLARO estar ciente das minhas atribuições estabelecidas no Processo
Seletivo, regido pelo edital nº 26/2014, do qual participei, neste ato estas são transcritas abaixo, e
ainda, COMPROMETO-ME cumpri-las satisfatoriamente, sob pena de devolução dos valores
percebidos por este trabalho.
“4.1 São atribuições e competências do Professor Orientador:
a) Orientar o aluno no processo de elaboração científica de seu TCC, acompanhando e
avaliando o desenvolvimento do trabalho em todas as suas fases;
b) Estabelecer o plano e cronograma do trabalho em conjunto com o orientando;
c) Informar o aluno sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação respectivos;
d) Comunicar ao Coordenador da disciplina de TCC quando ocorrerem problemas, dificuldades e
dúvidas relativas ao processo de orientação, para que o mesmo, juntamente com o Colegiado do
Curso, tome as devidas providências;
e) Participar de reuniões online que serão convocadas pelo Coordenador do Trabalho de
Conclusão do Curso, para discutir questões relativas à organização, planejamento,
desenvolvimento e avaliação respectivas;
f) Encaminhar ao Coordenador do TCC o título do trabalho;
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g) Atribuir conceito ao aluno, conforme o desenvolvimento do plano de trabalho
(conceitos parciais), desempenho nas atividades, apresentação oral e escrita do TCC, lançando o
conceito do último bimestre letivo e fechando a pauta da disciplina, somente após conferência
das correções na versão final entregue pelo orientando.”
Por ser verdade, firmo o presente termo de compromisso.
Curitiba, ________ de setembro de 2014.
____________________________________
Assinatura do Professor Orientador

3. Permanecem inalterados os demais itens do edital n° 026/2014.
Curitiba – PR, 22 de setembro de 2014.
*o original encontra-se assinado no EaD/IFPR.

FERNANDO AMORIM
Diretor de Educação a Distância
Portaria n.º 93 de 04/02/2014
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