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A Comissão de TCC do curso de Comunicação Social – Jornalismo, da Universidade Federal do 
Maranhão, campus Imperatriz – composta pelos professores Prof. Dra. Camilla Quesada Tavares, 
Prof. Dra. Luciana Souza Reino e Prof. Dr. Marcus Túlio Lavarda, divulga a segunda etapa de 
matrículas para desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de graduação no 
semestre de 2020.1*.  
 
O período de inscrição é entre os dias 15 a 18 de setembro de 2020, por meio de formulário on-
line.  
 
Neste semestre, excepcionalmente, podem se matricular alunos que devam até no máximo duas 
disciplinas de 60 horas ou uma de 120 horas e que já tenham cumprido o estágio obrigatório. 
 
Os alunos que desejarem realizar o trabalho neste semestre deverão preencher o formulário** 
com as seguintes informações obrigatórias: 
- Nome completo 
- E-mail e telefone para contato 
- Número da matrícula 
- Título do trabalho 
- Tipo do trabalho (monografia ou projeto experimental) 
- Indicação de três professores para orientação 
 
Após preencher este formulário, enviar para o e-mail da comissão, o arquivo do projeto de TCC 
desenvolvido na disciplina de Elaboração de Projeto e demais arquivos referentes ao trabalho que 
acharem pertinentes.(tccjornalismoitz@gmail.com) 
Quaisquer dúvidas devem ser sanadas com a Comissão. 

 
Imperatriz, 25 de agosto de 2020 

Comissão de TCC 
tccjornalismoitz@gmail.com 

 
*(Lembramos que aqueles que fizeram inscrição na convocação do edital 01/2020 e não concluíram 
o TCC durante o período de ajuste do Calendário Acadêmico devem fazer a inscrição novamente, de 
acordo com as orientações acima). 
**Link para o formulário: https://forms.gle/vQSQw5ywvzo296vg8  
 
 
Prof. Dra. Camilla Quesada Tavares 

camilla.tavares@ufma.br 
 

Prof. Dra. Luciana Souza Reino 
luciana.reino@ufma.br 

 

Prof. Dr. Marcus Túlio Lavarda 
marcus.tulio@ufma.br 
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