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EDITAL 04/2022 - ESCOLHA DO PROFESSOR ORIENTADOR

A Gestão Colegiada do Curso de Pós-graduação Lato sensu em Recursos Hídricos
para o Semiárido do IFSertãoPE - ERHS/IFSertãoPE, no uso de suas atribuições, segundo a
Portaria N° 100 de 22 de setembro de 2021 DG-Campus Salgueiro, torna pública que, no
período de 23 de março a 05 de abril de 2022, estarão abertas as inscrições para escolha do
professor orientador para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, nos termos a
seguir exposto:

1. Do Objetivo
1.1. O presente Edital tem por objetivo regular o processo de escolha do professor
orientador para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do qual deverão
participar os discentes com matrícula ativa.

2. Do Trabalho de Conclusão de Curso
2.1. O TCC é um componente curricular obrigatório do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu
em Recursos Hídricos para o Semiárido.
2.2. O TCC será elaborado preferencialmente nos dois últimos módulos e será concluído no
módulo III na disciplina Trabalho de Curso com a carga horária de 30 (trinta horas)
horas/aula por módulo.
2.3. O desenvolvimento do TCC deverá ocorrer sob a orientação de um docente do Curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em Recursos Hídricos para o Semiárido.
2.4. O trabalho de conclusão de curso será a elaboração de um artigo científico completo,
que pode ser de revisão, estudo de caso ou pesquisa aplicada. Para que o aluno conclua o
TCC o artigo terá que ser submetido a uma revista científica, preferencialmente a revista
semiárido De Visu e também seja feita defesa oral, avaliado por banca composta por três
membro que poderá conter membros externos.

3. Das áreas de especialização e dos professores orientadores
3.1. O tema investigado pelo aluno no TCC deverá relacionar-se aos objetivos da área de
atuação do professor orientador.
3.2. Cada professor orientador poderá orientar, no máximo, 3 (três) alunos em TCC de
acordo com as normas estabelecidas pelo Projeto Pedagógico do Curso Pós-Graduação Lato
Sensu em Recursos Hídricos para o Semiárido.
3.3. A relação dos professores orientadores, com o respectivo número de vagas para
orientação, está disposta no Anexo I deste Edital.



4. Do requerimento
4.1. A escolha do professor orientador deverá ser feita através do preenchimento do
requerimento (assinado) disponível no Anexo II, encaminhado para o email
<rechid@ifsertao-pe.edu.br> indicando no assunto “Escolha Orientador ERHS/IFSertãoPE
– Nome do Candidato”, no período de 23 de março a 05 de abril de 2022.
4.2. No requerimento, o aluno deverá indicar 03 (três) opções de professor orientador em
ordem de preferência. No caso da não disponibilidade de vaga de orientação para o
professor de primeira opção, o aluno será remanejado para o professor de segunda opção,
caso este também não disponha de vagas, o aluno será remanejado para o professor da
terceira opção.

5. Da seleção dos alunos orientandos pelos professores orientadores
5.1. A escolha dos alunos-orientandos, selecionados na primeira etapa, será feita pelos
professores orientadores, sendo facultado, dentre outros critérios de seleção, levar em
consideração o currículo e/ou o histórico escolar do aluno; realizar entrevista ou, ainda,
considerar a relação do tema proposto pelo aluno com o(s) seu(s) projeto(s) de pesquisa.
5.2. Os Docentes orientadores deverão após a etapa de seleção dos alunos enviar via email
para coordenação do curso formulário contendo - ACEITE DE ORIENTAÇÃO - Anexo III
para que seja publicado o resultado pela coordenação.
5.2. Havendo alunos não contemplados nessa primeira fase da seleção, a Coordenação de
Curso fará seu remanejamento, junto aos professores indicados nas 2ª e 3ª opções
respectivamente.
5.3. O resultado do processo seletivo será divulgado pela Coordenação de Curso no dia 07
de abril de 2022.
5.4. Na hipótese de haver alunos com as três opções indicadas no requerimento indeferidas
e/ou alunos que não participaram deste processo seletivo, será publicado um aditivo ao
presente edital para abertura de segunda chamada na data da divulgação do resultado da
seleção. Nestes casos, o aluno concorrerá às vagas remanescentes. Todos os alunos terão um
orientador designado até o dia 19 de abril de 2022.

6. Disposições Finais:
6.1. A elaboração do TCC deverá observar as regras previstas no Projeto Pedagógico do
Curso Pós-Graduação Lato Sensu em Recursos Hídricos para o Semiárido e nos
instrumentos normativos que disporem sobre as Normas do Trabalho de Conclusão do
Curso do IFSertãoPE.
6.2. Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso.

Salgueiro, 16 de março de 2022.

Luciana Nunes Cordeiro
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos para o Semiárido



ANEXO I
RELAÇÃO DE PROFESSORES ORIENTADORES E Nº VAGAS

LINHA 01 LINHA 02 LINHA 03

Orientador Gestão, Manejo e conservação
de microbacias hidrográficas
no semiárido

Instrumentação
analítica

Análises, Processos de
tratamento e qualidade de
água

Adriana Figueiredo 01 01

Anildo Monteiro 02 01

Clovis Manoel 02

Francisco das Chagas 02

Francisco Dirceu 01 02

Giovanne de Sousa 01 01 01

Jeniffer Johana Duarte 01 01

Maria Jorgiana Dantas 01 01

Romulo Medeiros 02

Pedro Lemos 01 01

Sandra Galvão 02

Tarcisio David 03

Vitor Hugo de Oliveira 01 01

Total 13 03 13



ANEXO II

REQUERIMENTO

Nome: ________________________________________ Matrícula: _______________

PROFESSOR(A)
ORIENTADOR

LINHA DE
PESQUISA

OPÇÃO

1ª Opção

2ª Opção

3ª Opção

Local, data

assinatura do discente



ANEXO III

ACEITE DE ORIENTAÇÃO

Eu, __________________________________, aceito orientar o(s) discente(s) relacionados
abaixo de acordos com as respectivas linhas de pesquisa na construção e defesa do Trabalho
de Conclusão de Curso da Pós-graduação em Recursos Hídricos para o semiárido durante os
módulos II e III - períodos 2022.1 e 2022.2.

Nome dos discentes:

Salgueiro, _____ de ______________de 2022

Assinatura professor(a)-orientador


