UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS

PRÊMIO MARIO CANTARINO
DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Conselho Departamental do CEFD, tendo por objetivo estimular a produção
de trabalhos acadêmicos de qualidade, dar visibilidade a estes trabalhos e
reconhecimento aos talentos existentes nos cursos de graduação, torna público
o edital do Prêmio Mario Cantarino de Trabalhos de Conclusão de Curso,
referente aos trabalhos defendidos no semestre letivo de 2020/2.
Ao escolher o nome do Prof. Mario Cantarino para o prêmio, o CEFD presta
uma homenagem a um ex-professor nosso, cuja imensa biblioteca sobre
educação física em seus mais diversos aspectos é hoje uma das coleções
especiais da Biblioteca Central da UFES.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Prêmio Mario Cantarino de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) –
Edição 2020/2 será outorgado para os 3 (três) melhores TCC dos cursos de
licenciatura e bacharelado, respectivamente, defendidos no final do semestre
letivo de 2020/2.
1.2 Os TCC, para concorrerem ao Prêmio, devem, necessária
obrigatoriamente, atender aos seguintes critérios de elegibilidade:

e

I. Terem sido defendidos em 2020/2;
II. Terem sido defendidos dentro do período estipulado
Coordenação do respectivo curso, sem prorrogações ou atrasos;

pela

III. Terem sido aprovados.
1.3 As informações do título do TCC, dos/as orientadores/as e dos/as
coorientadores/as, se houver, e da nota final do trabalho devem estar
atualizadas no Colegiado do Curso, uma vez que essas informações podem
ser utilizadas pela Comissão de Premiação para conferência dos dados.
1.4 Os critérios de premiação deverão considerar:
i. Originalidade do tema ou objeto do trabalho e da abordagem adotada;
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ii. Relevância para o desenvolvimento da educação física;
iii. Metodologia utilizada;
iv. Qualidade da discussão e das conclusões apresentadas;
v. Qualidade da redação (uso da norma culta e escrita acadêmica).

1.5 Cada critério valerá entre 1 e 20 pontos de modo que a avaliação final de
cada trabalho some entre 5 e 100 pontos.
1.6 Em caso de empate entre trabalhos, servirão como critério de desempate
as maiores notas obtidas em cada um dos seguintes critérios sucessivamente:
II, I, IV, III e V.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 Só poderão ser inscritos Trabalhos de Conclusão de Curso cuja nota final
definida e registrada no Colegiado de Curso pela banca examinadora de TCC
do curso tenha sido igual ou superior a 9 (nove).
2.2 A inscrição do trabalho poderá ser feita pelo professor/a responsável pela
orientação do TCC ou por um/a dos/as alunos/as, sendo necessária a
concordância do/a docente orientador e dos/as discentes autores/as.
2.3 As inscrições dos TCC serão feitas exclusivamente pelos e-mails:
I. Curso de licenciatura: secretariacefd@gmail.com
II. Curso de bacharelado: nde.cefd@gmail.com

2.4 Os documentos necessários para a inscrição são:
I. Um exemplar completo do TCC, enviado em formato .pdf;
II. Ficha de Inscrição preenchida e assinada pelos/as discentes
autores/as e pelo/a orientador/a, enviado em formato .pdf;
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III. Mini resumo do TCC (até 500 caracteres com espaços) enviado em
formato .pdf;
IV. Foto(s) do(s)/a(s) discente(s) autor(es)/a(s) do TCC.
2.5 Não serão aceitas inscrições realizadas por qualquer outro meio que não
seja o indicado no item 2.3 deste edital.
2.6 A inscrição no concurso implica automaticamente na autorização para a
publicação do TCC no site do CEFD e da divulgação de sua foto nas mídias
sociais do CEFD para a divulgação do resultado do prêmio.
2.7 A falta de qualquer um dos documentos listados no Item 2.4, no ato e no
prazo das inscrições, implica no não deferimento da inscrição do TCC.
2.8 Caso nenhum TCC do curso tenha obtido nota final igual ou maior que 9
(nove), nenhum prêmio será concedido.

3. DAS COMISSÕES DE PREMIAÇÃO
3.1 As comissões de premiação serão compostas pelos Núcleos Docentes
Estruturantes (NDE) dos respectivos cursos.
3.2 O/A coordenador/a de cada NDE conduzirá os trabalhos e será responsável
pela ata final de avaliação dos TCC.
3.3 Caso o/a orientador/a de um TCC concorrente faça parte do NDE, ele/a
estará automaticamente excluído da comissão de premiação.
3.4 Caso o/a coordenadora do NDE seja orientador/a de um TCC concorrente,
os demais membros do NDE escolherão entre eles/as um/a novo/a presidente
da comissão de premiação.

4. DA PREMIAÇÃO
4.1 O Prêmio CEFD de Trabalhos de Conclusão de Curso consiste em
certificado de premiação a ser outorgado ao(s) discente(s) autor(es), ao
orientador/a e ao coorientador(a), sem prejuízo de outros prêmios que possam
ser ofertados.
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4.2 Os Trabalhos serão premiados como 1º., 2º. e 3º. colocados.
4.3 Os certificados serão disponibilizados em formato nato-digital.

5. DO CRONOGRAMA
5.1 O certame obedecerá ao seguinte cronograma:
ATIVIDADE
Inscrição dos TCC

PREVISÃO
Entre 17 e 21 de maio de 2021

Reunião da comissão de premiação Entre 24 de maio e 18 de junho de
para julgamento e deliberação do 2021
resultado final
Divulgação dos resultados

Entre 21 e 25 de junho de 2021

Solenidade de entrega dos prêmios

Cerimônia de colação de grau da
turma

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Não cabe recurso das decisões tomadas pelas comissões de premiação
em nenhuma das fases do prêmio.
6.2 Casos omissos deverão ser encaminhados à Direção do CEFD e serão
analisados e decididos pelo Conselho Departamental do Centro.

Professor Dr. Otávio Guimarães Tavares da Silva
Diretor / CEFD
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PRÊMIO MARIO CANTARINO
FICHA DE INSCRIÇÃO:

Título do Trabalho: _________________________________________________
Autor/a/es/as
(nome
por
extenso
e
assinatura):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Orientador/a:_______________________________________________________
Co-orientador/a:____________________________________________________
NOTA FINAL DO TRABALHO: ________________________________________

Mini resumo do Trabalho de Conclusão de curso (inserir aqui)

_____________________________________________________________________________________
Secretaria Administrativa do CEFD/UFES – Tel.: (027) 4009 -2636
Av. Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo – Goiabeiras
CEP 29075 -910 – Vitória-ES

