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REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(TCCs) AO VII SIGEPRO 

 

Prezados, 

Estão dispostas abaixo as informações referentes ao processo de submissão de TCCs, 

critérios para participação e critérios de avaliação do VII SIGEPRO. Qualquer dúvida, 

nos contate pelo seguinte e-mail: processosacademicosnugeep@gmail.com 

 

1. Datas importantes 

As datas correspondentes ao prazo de submissão dos TCCs são as seguintes: 

Início: 01/03/2022. 

Fim: 31/05/2022 Prorrogado para 10/06/2022. 

 

2. Prêmio NUGEEP – Melhor TCC Gaúcho do ano de 2022 

O Prêmio NUGEEP, na categoria de Melhor TCC Gaúcho foi criado com o objetivo de 

incentivar a realização de Trabalhos de Conclusão de Curso de excelência na área de 

Engenharia de Produção, além de fornecer uma distinção para o primeiro, segundo e 

terceiro lugar.  

 

3. Critérios para participação  

Para concorrer à esta premiação, obrigatoriamente o autor e o trabalho necessitam atender 

os seguintes critérios: 

- Ter sido elaborado e defendido por um aluno de uma Instituição de Ensino Superior do 

estado do Rio Grande do Sul; 

- Ser correspondente a um Trabalho de Conclusão de Curso exclusivamente do curso de 

Bacharelado em Engenharia de Produção; 

- Ter sido defendido, perante a banca de avaliação, durante o ano de 2021 ou 2022; 

- O autor do TCC necessita estar inscrito na categoria de “Simposista com Submissão” 

do VII SIGEPRO, para efetivar a sua submissão. Desta maneira, a sua inscrição deve ser 
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realizada pela Even3 (https://www.even3.com.br/sigepro2022/), com o pagamento 

realizado e confirmado.  

- Portanto, o TCC que se encaixar nestas restrições e atingir a maior média de avaliação, 

perante às avaliações realizadas, receberá o prêmio. Sendo assim, o prêmio é referente a 

um troféu e a uma Menção Honrosa nominal ao autor do TCC que obter o primeiro lugar. 

Caso seja demandado pela confecção de mais uma unidade idêntica ao troféu do prêmio, 

por exemplo, ao professor(a) orientador(a), os mesmos deverão solicitar oficialmente por 

e-mail ao NUGEEP (processosacademicosnugeep@gmail.com e nugeep.rs@gmail.com), 

e arcar com os custos de produção e frete. 

- Como complemento, além da distinção para o autor do TCC que atingir o primeiro lugar, 

o NUGEEP fornecerá uma Menção Honrosa aos autores dos TCCs submetidos ao VII 

SIGEPRO e que atingirem o segundo e terceiro lugar, destacando a importância e 

excelência da produção de pesquisas científicas em nossa área.  

Por fim, informamos que as Menções Honrosas serão encaminhadas por e-mail aos 

autores premiados, de acordo com o e-mail fornecido no ato da inscrição. É importante 

acrescentar que, caso ocorram empates de pontuação final (média das avaliações 

considerando duas casas após a vírgula) em alguma das três primeiras colocações, um 

novo professor avaliador será alocado a estes TCCs, para realizar uma avaliação 

adicional, sendo assim, recalculada a média daqueles TCCs, considerando todas as 

avaliações. 

 

4. Processo de submissão 

O processo de submissão de TCCs ao VII SIGEPRO é composto por 4 fases. São elas: 

 

Fase 1: Realize a sua inscrição:  

O autor do TCC necessita inscrever-se no VII SIGEPRO e aguardar a confirmação do 

pagamento. A inscrição deve ser realizada em: https://www.even3.com.br/sigepro2022/  

Realize a sua 
inscrição

Verifique seu 
código-

referência

Preencha o 
formulário

Envie o seu 
TCC por        
e-mail

https://www.even3.com.br/sigepro2022/
mailto:processosacademicosnugeep@gmail.com
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Obrigatoriamente, o autor que submeter o seu TCC ao VII SIGEPRO necessita inscrever-

se na categoria “Simposista com Submissão”. 

Fase 2: Verifique seu código-referência:  

Você receberá um e-mail de confirmação de pagamento do evento, contendo um código 

referência/número de inscrição/número de ingresso. Com a posse deste código, será 

possível submeter o seu TCC ao VII SIGEPRO. 

Fase 3: Preencha o formulário:  

Cadastre o seu TCC no Google Forms, preenchendo todos os campos indicados. Não se 

esqueça de anexar o print da confirmação do pagamento da sua inscrição ao VII 

SIGEPRO, recebido por e-mail. 

Fase 4: Envie o seu TCC por e-mail: processosacademicosnugeep@gmail.com  

Diferentemente dos artigos, que são submetidos exclusivamente pela Even3, os TCCs são 

submetidos por e-mail, à Equipe Coordenadora do VII SIGEPRO. Sendo assim, você 

deverá encaminhar um e-mail com as seguintes informações: 

- Título do e-mail: Prêmio NUGEEP 2022 – TCC – Seu nome completo 

- Enviar dois arquivos nos anexos, ambos em PDF, um identificado e outro não 

identificado, sem o nome do aluno e do(a) orientador(a), e nome da IES. É importante 

ressaltar que os arquivos devem ter os metadados excluídos, para não exibir as 

informações pessoais do participante e permitir a avaliação às cegas dos avaliadores.  

Pronto! Finalizando as 4 fases, você deverá aguardar o retorno do seu e-mail pela Equipe 

Coordenadora do VII SIGEPRO. Desta maneira, você estará concorrendo ao Prêmio de 

Melhor TCC Gaúcho do ano de 2022.  

 

5. Critérios de avaliação 

Os trabalhos submetidos ao VII SIGEPRO e que atenderem a todos os critérios citados 

acima serão avaliados pelos professores avaliadores que compõem a Comissão Julgadora 

do ano de 2022. Todos os avaliadores possuem titulação mínima de Mestre 

Para isto, os TCCs serão julgados pelos mesmos critérios utilizados para a avaliação dos 

artigos. Assim sendo, os referidos critérios, com as suas determinadas pontuações 

máximas estão dispostos abaixo. 
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- Título, resumo e palavras-chave: 5,0 

- Introdução: 10,0 

- Referencial Teórico: 15,0 

- Metodologia: 20,0 

- Resultados e discussões: 30,0 

- Conclusão: 10,0 

- Redação: 10,0 

 

Ainda, cada TCC passará pela avaliação de três professores avaliadores. As avaliações 

são realizadas às cegas e não há comunicação entre os avaliadores. A nota final de cada 

trabalho será a média das três avaliações realizadas. Neste quesito, as avaliações serão 

norteadas pela resposta das seguintes perguntas, as quais auxiliarão nas pontuações a 

serem proferidas. São elas: 

 

- Critério Título, resumo e palavras-chave:  

O título é interessante? 

O título é um “resumo bem compactado” do trabalho? 

Chama a atenção do leitor e destaca a importância da pesquisa? 

Identifica o problema central do trabalho facilmente? 

O título é claro, preciso e conciso? 

O tema foi introduzido no resumo? 

O resumo apresenta o(s) objetivo(s) do trabalho? 

No resumo estão contidos o propósito, a abordagem e a metodologia utilizada? 

O resumo apresenta o que foi descoberto com a pesquisa? 

O resumo expõe as principais conclusões do trabalho? 

As palavras-chave dizem respeito aos principais conceitos utilizados e aplicados no 

trabalho? 

As palavras-chave possuem ligação direta com os temas centrais da pesquisa? 

As palavras-chaves representam os conteúdos do trabalho e especificam o campo de 

pesquisa? 
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- Critério Introdução: 

O tema foi bem apresentado? 

Foi exposto “o que” e “porque” a pesquisa foi realizada?  

O assunto foi delimitado? 

A justificativa para a realização da pesquisa foi apresentada? 

A questão investigativa é clara? 

Os trabalhos prévios fundamentados foram apresentados? 

As contribuições foram exibidas? 

Existe uma “ligação” entre os principais temas abordados no trabalho? 

A problemática científica na qual a pesquisa se insere foi apresentada? 

Estão claros e bem definidos os objetivos da pesquisa? 

A pergunta de pesquisa está bem definida? 

O problema de pesquisa possui relevância teórica e/ou prática? 

 

- Critério Referencial Teórico: 

Os conceitos centrais para a compreensão do trabalho foram expostos? 

Os assuntos tratados no estudo são abordados no referencial teórico? 

As pesquisas mais recentes relativas ao tema e ao problema de pesquisa foram expostas? 

Há diversidade de fontes e autores? 

O referencial teórico possibilitou fundamentar e dar consistência ao estudo? 

As citações foram feitas corretamente? 

 

- Critério Metodologia: 

O método da pesquisa está coerente com o problema e os objetivos da pesquisa? 

A forma pela qual a pesquisa foi conduzida está adequadamente descrita? 

As etapas de desenvolvimento do trabalho foram descritas adequadamente? 

Os critérios de seleção das fontes de dados foram adequadamente expostos? 

As fontes de dados e as técnicas de coleta são suficientes para suportar os resultados da 

pesquisa? 

As técnicas e os critérios da análise de dados estão expostos adequadamente? 

As técnicas e os critérios de análise de dados são suficientes para suportar os resultados? 
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- Critério Resultados e discussões: 

Os resultados da pesquisa dialogam com o objetivo e com o referencial teórico? 

Os principais “achados” da pesquisa foram apresentados? 

Foram expostos os dados chave obtidos com o estudo? 

Os dados do estudo foram observados, coletados e analisados com o objetivo de suportar 

o problema de pesquisa e o método? 

Os dados coletados na pesquisa foram claramente interpretados? 

A questão de pesquisa foi resolvida? 

As limitações dos resultados da pesquisa são expostas (se houver)? 

Os resultados foram comparados com estudos anteriores? 

 

- Critério Conclusão: 

A pesquisa é conclusiva? 

O problema de pesquisa foi suficientemente resolvido? 

As implicações práticas dos resultados da pesquisa são expostas? 

Aborda as limitações e dificuldades do estudo? 

Trabalhos futuros são sugeridos pela pesquisa? 

 

- Critério Redação: 

Foi identificado plágio no estudo? 

O texto está fluído e bem encadeado? 

O trabalho está isento de gírias, linguagem coloquial ou opiniões não fundamentadas? 

A formatação do trabalho está adequada? 

O texto não apresenta erros ortográficos e gramaticais? 

 

6. Informações complementares 

Com o objetivo de evitar problemas de submissão ao VII SIGEPRO, recomenda-se que a 

inscrição seja realizada com antecedência, principalmente se o pagamento for realizado 

por boleto. As confirmações de pagamento e liberações no site da Even3 poderão ser de 

até 72 horas. A Comissão Organizadora não abrirá exceções em casos oriundos de 

inscrições, submissões, pagamentos e prazos vencidos do VII SIGEPRO. 
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O resultado final com a comunicação do melhor Trabalho de Conclusão de Curso 

desenvolvido no Rio Grande do Sul (1º lugar), bem como os 2º e 3º lugares serão 

divulgados até o dia 06/08/2022. Para isto, os resultados serão publicados em três redes 

sociais do NUGEEP (Facebook, Instagram e LinkedIn). Os premiados serão informados 

por e-mail.  

O troféu de 1º lugar será entregue presencialmente no VII SIGEPRO. Caso o(a) autor(a) 

ou orientador(a) não estiver presente no evento, o troféu será enviado por frete à 

residência do(a) aluno(a), sendo o mesmo responsável pelos custos de envio. 

Ainda, todos os autores receberão, por e-mail, um feedback sobre o seu desempenho no 

concurso de avaliação de TCCs. Para isto, será informado a média final e a colocação 

obtida. Nestes casos, o prazo para contato da Comissão Organizadora com os autores, por 

e-mail, será até o dia 06/08/2022. 

Também, é importante ressaltar que os TCCs submetidos ao VII SIGEPRO não serão 

apresentados no Simpósio e não serão divulgados por nenhum meio físico e/ou eletrônico. 

Por fim, independente do resultado e colocação do TCC, o valor da inscrição no VII 

SIGEPRO não será devolvido em hipótese alguma. 

A Comissão Organizadora do VII SIGEPRO é responsável por definir casos omissos a 

estas diretrizes e por esclarecer diferentes interpretações deste texto. Dúvidas ou 

esclarecimentos podem ser encaminhadas para processosacademicosnugeep@gmail.com 

  

Responsável pela Comissão Científica: 

Mateus Müller Franco 

Coordenador de Processos Acadêmicos do NUGEEP 

Comissão Organizadora do VII SIGEPRO 
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