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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

COMUNICAÇÃO Nº 10 / 2021 - UNIFAP (11.00)

Nº do Protocolo: 23125.014983/2021-85
Macapá-AP, 04 de Julho de 2021

Coordenação do Curso de História/DFCH - Campus Marco Zero do Equador

AVISO AOS ESTUDANTES
Acerca da matrícula em TCC II

1º Caso dê pra defender no semestre em vigência.

1.1. - Ex: 2020.2

1.2. - Peça sua matrícula

2º Caso não seja possível sua DEFESA (semestre letivo em vigor), melhor não se matricular, e realizar o procedimento quando
estiver preparado e(ou) quando quizer, a escolha e sua.

2.1. Vale ressaltar que o TCC II, e o últimos componente curricular do discente para concluir o curso (faça com calma, porém
atente-se para os PRAZOS legais).

3º Pois ficará reprovado, devido a "virada do semestre" encerrando o prazo ou o semestre/período letivo.

4º Outrossim, pode-se ainda AGENDAR ou MATRICULAR, dentro do interstício do período letivo em vigor, da mesma forma
AGENDAR banca de defesa do trabalho de conclusão de curso.

5º Segue instruções para matrícula em TCC II:

Acesse o POP:https://www2.unifap.br/historia/arquivos/2129/secretary

5.1. Lembrando que o envio do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO POSSÍVEL ORIENTADOR(A), É ENVIADO NO
SIGAA > Após isso nos comunique (enviando um chamado) ou aguarde a tramitação do processamento.

5.2. Acesse as Linha de Pesquisa: https://www2.unifap.br/historia/arquivos/2932/secretary

Cordialmente,

Este documento não contém rasuras ou emendas, nestes termos dou fé e assino.

- conforme legislação em vigor acerca da Lei n 13.726/2018, grosso modo, pode ser resumida em uma simples explicação: sanar o
exagero burocrático praticado pelas repartições públicas,

Atenciosamente,

(Assinatura eletrônica e digital, na forma da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, fulcro na Ordem de Serviço 03/2021 -
Reitoria)

(Assinado digitalmente em 04/07/2021 17:04 )
MARCOS SILVA ALBUQUERQUE

COORDENADOR DE CURSO
Matrícula: 3961971

Para verificar a autenticidade deste documento entre
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.063-2020?OpenDocument
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em https://sipac.unifap.br/documentos/ informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o
código de verificação: ae0c175d15

https://sipac.unifap.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

