
CHAMADA PARA A SELEÇÃO INTERNA DA UFES COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO “CONCURSO TCC 2021 DA

ABECIN”

Em vista da aprovação, pela Câmara Departamental, da afiliação dos Cursos de
Arquivologia e Biblioteconomia na Abecin na modalidade institucional, estão abertas as
inscrições para a participação no “Concurso TCC 2021 da Abecin”, devendo os
docentes e discentes interessados observar os seguintes requisitos:

1 CRITÉRIOS: O concurso está aberto para os trabalhos defendidos entre agosto de
2020 a maio de 2021 e, para o processo de avaliação interno, será necessário enviar até
o dia 19/07 o interesse para cada Departamento envolvido, tendo em vista:

a) o (a) docente-orientador(a) deverá ser associado à ABECIN* e estar adimplente com
a anuidade do ano corrente no momento da inscrição, anexando o comprovante de
adimplência no ato da inscrição;

b) a instituição de ensino superior deverá ser associada à ABECIN e estar adimplente
com a anuidade do ano corrente até a divulgação dos resultados do prêmio.

*A associação individual será contemplada com o valor arrecadado para a filiação
institucional para garantir a participação dos alunos e a representação da instituição
UFES.

2 DOCUMENTAÇÃO: Somente poderá ser inscrito um trabalho, defendido no período
de agosto de 2020 a maio de 2021, por curso, cujo comprovante da data de defesa
deverá ser anexado ao formulário de inscrição. Para a seleção dos TCCs dos Cursos de
Biblioteconomia e Arquivologia da UFES em específico, solicitamos que os
documentos a seguir sejam enviados para os e-mails dos respectivos departamentos:

- Cópia do TCC em PDF em inteiro teor, contendo informações de autoria, conforme
versão final apresentada à instituição de origem;

- Uma via em PDF sem elementos de identificação de autoria, tais como as que constam
em: capa, folha de rosto, folha de aprovação, ficha catalográfica ou semelhante;

- Ata de aprovação assinada pela banca de avaliação.

3 PREMIAÇÃO: Os prêmios serão concedidos aos trabalhos de TCC que melhor
atendam aos seguintes critérios: I. relevância e originalidade do tema de pesquisa; II.
profundidade da fundamentação teórica; III. adequação dos procedimentos
metodológicos (tipo de pesquisa, método aplicado, instrumentos e procedimentos de
coleta de dados e análise dos dados); IV. consistência da análise e da apresentação dos
resultados.

4 SELEÇÃO: Será selecionado um TCC para o Curso de Arquivologia e um TCC para
o Curso de Biblioteconomia (um por curso) e cada Departamento se responsabilizará
pela seleção do trabalho selecionado;

5 CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO: Serão concedidos certificados de
participação para a comissão julgadora de avaliação e os inscritos na seleção interna,



assim como receberão “certificado de honra ao mérito” os dois TCC’s selecionados dos
Cursos de Arquivologia e Biblioteconomia.

Obs: Farão parte da comissão julgadora membros docentes internos e externos de
Cursos de Biblioteconomia e Arquivologia de Instituições de Ensino Superior. Os
professores participantes do concurso não poderão compor essa comissão.

6 SUBMISSÃO NA ABECIN: Assim que o trabalho for selecionado pela banca
composta pelo Departamento, a inscrição e submissão do TCC com a documentação
demandada e as condições requeridas para o TCC selecionado deverá ser realizada
pelo(a) docente orientador(a) diretamente na página da Abecin.

Outras informações encontram-se devidamente apresentadas na página da Abecin:
https://abecin.org.br/concurso-tcc-2021/

Os docentes interessados em participar do concurso devem enviar a documentação
(cópia completa do TCC em PDF; cópia do TCC sem identificação em PDF; Ata de
aprovação) para o e-mail de cada departamento até o dia 19/07/2019 (segunda-feira):
departamento.arquivologia@ufes.br / departamento.biblioteconomia@ufes.br .

Comissão organizadora

Juliana Sabino Simonato (Departamento de Arquivologia da UFES)

Meri Nadia Marques Gerlin (Departamento de Biblioteconomia da UFES)

Vitória, ES, 16 de julho de 2021.
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