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COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 
NÚCLEO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO 

Protocolo de Bancas Públicas virtuais de Defesa de TCC 
 

 

Protocolo III 

Instruções aos Ouvintes sobre Bancas Públicas Virtuais de Defesa de TCC 

 

 

Com o objetivo de harmonizar e disciplinar a participação do ouvinte e a interação 

durante a Defesa Pública do Trabalho de Conclusão, a Coordenação de Curso e o Núcleo de 

TCC adotam os procedimentos abaixo, sem prejuízo de outros que se fizerem necessários.  

 

O Ouvinte deve compreender que o TCC e a banca de defesa possuem 

regulamentação própria. É componente curricular de imensa importância, razão pela qual as 

normativas devem ser seguidas rigidamente por alunos e professores, além dos Ouvintes. 

Este momento deve ser conduzido com tranquilidade e alegria, mas sempre com as devidas 

formalidades e solenidades imprescindíveis à atividade, sob pena de invalidade do ato. 

 

Caro Ouvinte, seja muito bem-vindo às bancas! 

Sua presença é fundamental para tornar nossas bancas mais vivas e alegres! 

Contudo, observe com atenção os seguintes procedimentos para acesso e 

permanência na sala virtual de defesa: 

 

1. Para acesso à sala virtual o ouvinte deve acessar o Moodle Uniceplac 

(https://virtual.uniceplac.edu.br/ambiente-virtual/) e acessar a sala “Bancas e Defesas 

de TCC II”. Recomenda-se utilizar navegador Google Chrome. 
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2. O Ouvinte deverá procurar o tópico com o nome de um dos Professores Orientadores. 

Logo abaixo estará o horário seguido do nome do aluno-orientando a ser avaliado na 

Banca de Defesa Pública. O Ouvinte poderá escolher livremente as bancas que 

pretenda assistir: 

 

3. Ao clicar no link em que está o nome do aluno-orientando, o Ouvinte será direcionado 

à solicitação de permissão para ingresso na sala virtual, através do “Google Meet”. 

 

4. Ao ingressar na sala virtual, o Ouvinte deve DESLIGAR a câmera e o microfone, 

MANTENDO os equipamentos desativados durante a sessão de defesa. 

 

5. É importante que o Ouvinte entenda que o Professor-Orientador do trabalho é 

Presidente de Banca e dará início às formalidades de praxe, sendo a defesa em sala 

virtual de acesso público e gravada em toda sua extensão. 
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6. O julgamento do trabalho é feito por uma Banca Examinadora, composta de docentes, 

que fazem a leitura do TCC escrito, assistem à exposição oral e realizam arguições, 

dando ao fim o resultado de aprovação ou reprovação. Tudo isso é parte de uma 

disciplina do curso de Direito. 

 

7. Após arguições da Banca Examinadora, é normal que o Presidente de Banca peça 

que o público (e os ouvintes) se retirem da sala virtual, a fim fazer tratativas reservadas 

sobre o trabalho. Neste momento, o Ouvinte deve deixar a sala virtual. Após cerca de 

05 (cinco) minutos, o ouvinte deve reenviar o pedido de entrada e aguardar a 

autorização, para assistir o anúncio do resultado final. 

 

8.  As manifestações acadêmicas, em especial o uso da palavra, são restritas ao 

orientando (aluno autor do TCC), presidência de banca (Professor-Orientador) e banca 

de trabalhos (Professores Examinadores), bem como à Coordenação de Curso e 

Núcleo de TCC. 

 

9. Salvo situações excepcionais oportunizadas pelo Presidente da Banca, não será 

franqueado o uso da palavra a quaisquer membros ou ouvintes, externos à mesa de 

trabalhos, cabendo-lhe fazer aviso e, se necessário, a imediata exclusão virtual de 

pessoas que interrompam ou prejudiquem o bom andamento da apresentação 

(inclusive por motivo de interferência de sons e imagens estranhas à finalidade 

precípua da sala). 

 

10. Ao fim da sessão poderão ser enviados links de controle de frequência para 

Horas Complementares ou outro mecanismo de controle do Núcleo de TCC. Havendo 

sobreposição (excesso de assinaturas), as horas serão reduzidas ao número de 

bancas possíveis no dia. 
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11. Ao fim da sessão, dado o resultado e encerrada a gravação, os ouvintes 

poderão interagir normalmente com o Presidente da Banca e Professores 

Examinadores, através de áudio. 

 

12. Para compreender melhor o processo de defesa, leia também os demais 

protocolos que se aplicam exclusivamente ao Presidente de Banca (protocolo I) e 

Aluno Examinando (protocolo II). 

 

 

Prof. Dr. Luís Felipe Perdigão 
Coordenação do Curso de Direito 

 
 

Profª Me. Caroline Lima Ferraz 
Coordenação do Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso 

 
 

Profª Esp. Daiana Maria Santos de Sousa Silva 
Profa. Conteudista do Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso 


