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Ofício DIR Nº. 12/2019 

 

RESOLUÇÃO Nº 07/2019 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O DIRETOR GERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, órgão máximo de 

deliberação didático-científico da Faculdade LS, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o que consta regimento no interno resolve:  

aprovar o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação da Faculdade 

LS, considerando: 

 

a) o que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos superiores quanto ao 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

b) o que dispõem os Projetos Pedagógicos dos Cursos mantidos pela Faculdade LS; 

c) a necessidade de se regulamentar os procedimentos a serem adotados para o 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso. 

                Publique-se e cumpra-se. 

  

Brasília, 06 de Setembro de 2019. 

  

 

  

 

 

____________________________________ 

    Luiz Antônio de França 

 Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 05/2019 – CONSELHO SUPERIOR 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Presidente do Conselho Superior, aqui representado pelo Diretor 
Geral da Faculdade LS, considerando a necessidade de 

regulamentar o componente curricular Trabalho de Conclusão de 
Curso e, no uso das atribuições legais previstas no Regimento 

Geral, após aprovação do conselho, edita o seguinte: 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°. O presente Regulamento visa normatizar as atividades relacionadas ao Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) dos cursos superiores da Faculdade LS, podendo aplicar-

se, quando necessário, aos cursos de pós-graduação. 

Art. 2º. O TCC é requisito parcial para a conclusão dos cursos superiores da Faculdade LS, 
quando previsto no Projeto Pedagógico de Curso (PPC). 

Art. 3º. O TCC é um trabalho de pesquisa bibliográfica e/ou pesquisa de campo, sobre um 
único tema, relevante acadêmico e profissionalmente, apresentado sob a forma de um 
artigo científico. Expressa o conhecimento sobre o assunto escolhido, que deve ser, 
obrigatoriamente, emanado do curso. É realizado sob a coordenação de um professor 
orientador. 

§1°. A pesquisa realizada no TCC deve estar alinhada com as áreas de concentração e 

linhas de pesquisa específicas de cada curso. 

§2°. A realização do TCC compreende as seguintes etapas: 

I. Elaboração do Projeto de Pesquisa do TCC (desenvolvido durante a disciplina 
Trabalho de Conclusão de Curso I ou outra equivalente, quando prevista na matriz 
Curricular); 

II. execução do Projeto de Pesquisa do TCC (desenvolvido durante a disciplina 
Trabalho de Conclusão de Curso II); 

III. avaliação do TCC por uma banca examinadora interna (60% da nota); 
IV. defesa oral pública de pôsteres durante a Semana Científica (40% da nota). 

Art. 4º. São objetivos da elaboração do TCC: 

I. Possibilitar aos alunos o desenvolvimento de sua capacidade técnica, criativa e 
reflexiva em sua área de formação; 

II. promover o contato dos alunos com instrumentos de pesquisa; 
III. proporcionar ao estudante a identificação de situações problemáticas na área de 

formação e a utilização de referencial teórico para a resolução dessas situações; 
IV. estimular a pesquisa científica. 

Art. 5º. O TCC deverá ser desenvolvido em dupla ou em trio. Em casos excepcionais será 
permitida a elaboração individual. Neste caso, é necessário abrir um requerimento via 
Secretaria On-line. 

Art. 6º. Todos os TCCs que envolvam pesquisas com seres humanos, animais e coleta de 
fauna/flora silvestre deverão ter, obrigatoriamente, anexo a aprovação expedida pelo 
respectivo Comitê de Ética, a saber: 
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I. Pesquisa com seres humanos – Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) autorizado pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), segundo a Resolução nº 
466/12; 

II. pesquisa com animais - Comissão de Ética e Uso de Animais (CEUA) autorizado 
pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), de 
acordo com a Resolução Normativa nº1, de 9 de julho de 2010 e suas respectivas 
alterações; 

III. pesquisa envolvendo a coleta de fauna e flora silvestres – Instituto Chico Mendes 
(ICMBio) de acordo com suas instruções normativas. 

II - DA COORDENAÇÃO DE TCC 

Art. 7º. A coordenação de TCC será realizada por docentes que preencham os requisitos 
abaixo: 

I. Ter a titulação de, preferencialmente, Mestre; 
II. pertencer ao quadro de Professores da Faculdade LS; 

III. integrar um dos grupos de pesquisas da Faculdade LS. 

Art. 8º. Caberá ao coordenador de TCC: 

I. Estabelecer as diretrizes gerais que constituirão os requisitos mínimos dos trabalhos; 
II. estimular os professores da Instituição para atuarem nas atividades de orientação 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 
III. avaliar e propor soluções para casos especiais e/ ou omissos, encaminhando-os, se 

necessário, à apreciação da Coordenação do Curso; 
IV. acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos em todas as etapas; 
V. receber dos estudantes uma (01) via do Termo de Orientação; 
VI. receber dos professores da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I (TCCI) 

um quadro no qual conste a síntese dos possíveis grupos, temas e orientadores; 
VII. avaliar os recursos para entrega fora do prazo; 
VIII. verificar os pré-requisitos necessários aos professores orientadores;  
IX. elaborar e divulgar o quadro de professores orientadores e suas respectivas linhas 

de pesquisa; 
X. convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores para 

discutir questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e 
avaliação do TCC; 

XI. avaliar os pedidos de desistência de orientação e/ou de orientandos; 
XII. deliberar sobre o processo de substituição de orientadores; 
XIII. indicar, em conjunto com o coordenador de curso, professor orientador para os 

alunos que não os tiverem; 
XIV. receber mensalmente, dos professores orientadores, a Ficha de Orientação para 

fechamento da folha de pagamento; 
XV. definir a respeito da composição da banca examinadora; 
XVI. encaminhar aos componentes da banca examinadora, cópia do TCC, respeitando o 

prazo mínimo de trinta (30) dias da data de início da Semana Científica; 
XVII. emitir certidões de participação para o professor orientador, bem como para os 

integrantes da banca examinadora; 
XVIII. responsabilizar-se pela ata de reuniões das bancas examinadoras; 
XIX. definir o calendário e o cronograma de apresentação dos trabalhos ao final de cada 

semestre letivo; 
XX. organizar eventos voltados para a divulgação dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 
XXI. tomar, no âmbito de sua competência, as demais medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste regulamento. 
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III - DO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Art. 9º. Este item se aplica aos cursos nos quais a disciplina Trabalho de Conclusão de 
Curso I consta em sua matriz Curricular. 

§1°. A disciplina de TCC I tem como objetivo fornecer subsídios para a aquisição de 
conhecimentos e competências para o exercício da iniciação científica e elaboração do 
artigo. 

§2°. Ao final desta disciplina, o aluno terá o seu Projeto de Pesquisa concluído e redigido de 
acordo com o “Manual para elaboração de trabalhos de conclusão de curso”. Casos omissos 
deverão ser consultados nas normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 

Art. 10º. O Professor da disciplina TCC I deverá atender aos seguintes requisitos: 

I. Ter a titulação de, preferencialmente, Mestre; 
II. pertencer ao quadro de professores da Faculdade LS; 

III. participar, obrigatoriamente, da Capacitação para professores orientadores.  

Art. 11º. Caberá ao professor da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I: 

I. Ministrar aulas aos estudantes matriculados na disciplina TCC I, ou outra disciplina 
equivalente, quanto à elaboração do Projeto de Pesquisa e formatação do trabalho, 
de acordo com o “Manual para elaboração de trabalhos de conclusão de curso”; 

II. orientar os estudantes sobre as principais fontes de informação científica (periódicos 
científicos indexados, bases de dados certificadas, teses, dissertações, entre outras); 

III. com base no Termo de Compromisso de Orientação, elaborar um quadro no qual 
conste a síntese dos possíveis grupos, temas e orientadores e enviá-lo à 
Coordenação de TCC até sessenta (60) dias após o início das aulas do semestre. 

IV - DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Art. 12º. O professor orientador é aquele que acompanhará os alunos na elaboração, 
conclusão e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso no decorrer de um 
semestre letivo. 

Art. 13º. O professor orientador deverá preencher os requisitos abaixo: 

I. Ter a titulação de, preferencialmente, mestre, em que tenha cursado a disciplina 
“Metodologia da Pesquisa” ou equivalente; 

II. pertencer ao quadro de professores da Faculdade LS; 
III. participar, obrigatoriamente, da Capacitação para professores orientadores. 

Art. 14º. O orientador designado em TCC I e o tema trabalhado no Projeto de Pesquisa 
deverão permanecer no TCC II. Casos excepcionais serão tratados pela Coordenação de 
TCC. 

Art. 15º. O professor orientador deverá orientar o estudante cuja área temática do trabalho 
seja compatível à sua área de conhecimento e à sua linha de pesquisa. 

Art. 16º. Cada professor orientador poderá orientar no máximo doze (12) TCCs, por 
semestre, independente do número de cursos em que o professor estiver vinculado. 

Art. 17º. Para efeitos de pagamento, o professor orientador receberá uma (01) hora semanal 
para cada quatro (04) trabalhos orientados. 
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Art. 18°. O professor orientador não fará nenhum tipo de orientação enquanto o aluno 
estiver cursando a disciplina de TCCI. A oficialização só poderá ocorrer no semestre em que 
o estudante estiver regularmente matriculado na disciplina TCCII ou disciplina equivalente. 

Art. 19º. Compete ao professor orientador: 

I. Comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação de TCC; 
II. apresentar o Regulamento do TCC aos orientandos; 

III. assinar o Termo de Compromisso de Orientação dos alunos que estão cursando 
TCCI, desde que esteja de acordo com os aspectos metodológicos do Projeto de 
Pesquisa apresentado por estes. 

IV. submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa, quando aplicável; 
V. prestar orientação aos alunos durante a elaboração e execução do trabalho, quanto 

à parte de conteúdo técnico e/ou científico, de forma a proporcionar-lhes o pleno 
desempenho de valores inerentes à realidade da profissão e à elaboração do TCC; 

VI. realizar 100% das orientações na modalidade presencial, nas instalações da 
instituição, comparecendo aos encontros nos dias, horários e locais estabelecidos, 
com assinatura da Ficha de Orientação e da folha de ponto; 

VII. definir dia, horário e local de atendimento com seu(s) orientando(s); 
VIII. manter atualizada a Ficha de Orientação do aluno; 
IX. comunicar, por escrito, as possíveis irregularidades quanto ao processo de 

orientação, não cumprimento de datas e compromissos pelo aluno à Coordenação 
de TCC; 

X. Verificar a possibilidade de existência de PLÁGIO, pois além de ser crime, o plágio 
comprovado levará o aluno ao resultado de reprovação na disciplina; 

XI. autorizar a apresentação dos trabalhos à Banca Examinadora, por meio do Termo 
de Autorização para Entrega e Realização de Defesa Oral Pública; 

XII. enviar, para o e-mail da Coordenação de TCC, uma (01) cópia da Ficha de 
Orientação devidamente preenchida, até o dia 18 de cada mês. 

XIII. presidir a Banca Examinadora dos alunos que estiverem sob sua orientação; 
XIV. entregar, à Coordenação de TCC, os Relatórios de Avaliação do Trabalho de 

Conclusão de Curso e a Ata de Apresentação de TCC devidamente preenchidos e 
assinados, até três (03) dias após a Defesa Oral Pública; 

XV. conferir as correções e/ou alterações sugeridas pela banca; 
XVI. após conferência da correções/alterações, assinar a Autorização de Entrega da 

Versão Final do TCC para que os alunos possam realizar a entrega, em pendrive, 
da versão final do TCC, no formato .PDF. 

XVII. fazer cumprir este regulamento. 

Art. 20º. A responsabilidade pela elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso é 
integralmente dos alunos, o que não exime o professor orientador de desempenhar 
adequadamente, dentro das normas definidas neste Regulamento, as atribuições 
decorrentes da sua atividade de orientação, devendo ser comunicada à Coordenação de 
TCC sobre quaisquer dificuldades no processo de orientação. 

Art. 21º. O professor orientador tem a prerrogativa de não encaminhar o Trabalho de 
Conclusão de Curso à Banca Examinadora e/ou desligar-se dos encargos de orientação, 
mediante comunicação oficial ao Coordenador de TCC e preenchimento do Termo de 
Desligamento de Aluno Orientando, nos seguintes casos: 

I. Plágio e contrafação; 
II. inobservância das normas metodológicas (conteúdo e forma); 

III. descumprimento de prazos e orientações estabelecidas pelo orientador; 
IV. descumprimento do presente Regulamento. 
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§1°. Na hipótese do inciso I, incumbe ao professor orientador informar de imediato o 
Coordenador de TCC para adoção das devidas providências administrativas. 

§2°. O não cumprimento do disposto nos artigos referentes aos deveres dos alunos 
orientandos até 60 dias antes da entrega da versão final para a banca autoriza o orientador 
a desligar-se dos encargos de orientação, por meio de comunicação oficial à Coordenação 
de TCC. 

Art. 22º. Na hipótese de o professor orientador não indicar o Artigo à Banca Examinadora, o 
trabalho não será recebido pela Coordenação de TCC. 

V - DOS ORIENTANDOS 

Art. 22º. Considerar-se-á estudante em fase de realização do TCC aquele que estiver 
regularmente matriculado na disciplina de TCC II ou em outra equivalente para 
desenvolverem os seus trabalhos. 

Art. 23°. Os grupos poderão conduzir seus trabalhos baseados nas instituições nas quais 
estão trabalhando ou não. Neste caso, quando houver orientador no local de trabalho, este 
será considerado coorientador. 

Art. 24º. Caberá ao orientando: 

I. Inscrever para a orientação na agenda do respectivo orientador; 
II. cumprir o Edital do TCC; 

III. entregar à Coordenação de TCC uma (01) via do Termo de Orientação, 
devidamente preenchido, até dez (10) dias após o início das aulas do semestre; 

IV. apresentar-se ao professor orientador nas reuniões e/ou encontros preestabelecidos, 
com as tarefas realizadas e assinar a Ficha de Orientação; 

V. ter 75% (setenta e cinco por cento) de presença nos encontros e/ ou reuniões de 
orientação agendados pelo orientador, devendo justificar eventuais faltas; 

VI. na data predefinida em edital, entregar à Coordenação de TCC, três (03) cópias 
escritas e encadernadas com espiral do TCC, contendo o Termo de Autorização 
para Entrega e Realização de Defesa Oral Pública, assinado pelo orientador, 
aposto na capa do trabalho; 

VII. comparecer à apresentação pública do seu trabalho perante a Banca Examinadora, 
na data e hora agendadas pela Coordenação de TCC; 

VIII. ao final, após aprovação em banca, realizar a entrega, em pendrive, da versão final 
do TCC, no formato .PDF, mediante Autorização de Entrega da Versão Final do 
TCC, no período definido pela Coordenação de TCC; 

IX. fazer cumprir este regulamento. 

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto em qualquer dos itens deste artigo 
autoriza os orientandos ou o professor orientador a solicitar o desligamento dos encargos de 
orientação, por meio de comunicação escrita e motivada ao Coordenador de TCC, ou de 
não encaminhamento do trabalho à banca. 

VI - DAS MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DO TCC 

Art. 25º. A Faculdade LS adota como produto final do Trabalho de Conclusão de Curso 

o artigo científico, que “é parte de uma publicação, com autoria declarada, de natureza 
técnica e/ou científica”. (ABNT, 2018, p. 2). 
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Art. 26°. O produto final incluirá: 

I. Artigo científico com o aceite de publicação; 
II. artigo científico sem o aceite de publicação; 

III. resumo apresentado em congresso nacional ou internacional. 

Art. 27°. A estrutura dos trabalhos deverá seguir o que preconiza o “Manual para elaboração 
de TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO de curso”. 

VII - DA APRESENTAÇÃO, DEFESA E AVALIAÇÃO DO TCC 

Art. 28°. A apresentação e defesa do TCC são de natureza pública e sua avaliação é feita 
por uma banca examinadora. 

Art. 29°. A banca examinadora é composta por três (03) examinadores, tendo o professor 
orientador como seu presidente. 

§1°. Os outros examinadores também deverão ser professores da Faculdade LS, sedo que 
um deles, obrigatoriamente, do curso de origem dos orientandos e o outro poderá ser 
professor de outro curso da Faculdade LS; 

§2°. Cada membro da banca receberá uma declaração de participação em banca de TCC.  

Art. 30°. Após o recebimento da proposta de composição da banca examinadora e das 
cópias dos TCCs, a Coordenação de TCC publicará Edital indicando a composição das 
bancas, datas, horários, local e programação das defesas dos TCCs. 

Art. 31°. A defesa do TCC caracteriza-se em uma exposição oral e pública do trabalho 
escrito realizado por cada estudante do grupo.  

§1°. O tempo da apresentação oral pública dos pôsteres para a banca examinadora será de 
cinco (05) a dez (10) minutos. 

§2°. Os autores do trabalho deverão permanecer junto ao pôster, durante todo o tempo da 
apresentação para banca examinadora e para responder às questões dos interessados. 

Art. 32°.  A respeito da arguição: 

I. A arguição será realizada após a exposição, podendo uma pergunta ser dirigida a 
um estudante específico ou a todo o grupo, a critério do professor examinador;  

II. a avaliação dos estudantes durante a apresentação e arguição é reservada somente 
à banca e a nota final será atribuída separadamente, levando-se em consideração o 
desempenho de cada estudante; 

III. o tempo da arguição dos professores examinadores será de, no máximo, quinze (15)  
minutos. 

Art. 33°. Ao final da defesa, os membros da banca examinadora farão as avaliações 
individualmente no “Relatório de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso”. 

Art. 34°. Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão avaliados em dois aspectos: na parte 
escrita considerar-se-á o conteúdo, a forma e a participação dos integrantes na elaboração 
do trabalho; na parte oral considerar-se-á a apresentação e defesa do tema, cuja avaliação 
terá caráter individual. 

I. A parte escrita valerá 6,0 (seis) pontos e a oral 4,0 (quatro) pontos; 
II. a nota final constante na Ata da Defesa Oral Pública será a média aritmética das 

notas atribuídas pelos membros da banca no “Relatório de Avaliação do Trabalho 
de Conclusão de Curso”; 
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III. a nota final referente à parte escrita será a mesma para o grupo. Na parte oral, a 
avaliação será individual, portanto, poderá ocorrer de um componente do grupo 
lograr êxito e outro não, ou seja, no cômputo das notas da parte escrita e oral, nem 
todos os componentes do grupo receberão a mesma avaliação; 

IV. a nota final será divulgada na disciplina TCC II ou em outra disciplina equivalente e 
ficará vinculada à entrega da versão final; 

V. o prazo máximo para a entrega da versão final é de 15 dias, a partir da data de 
defesa; 

VI. caso não seja efetuada a entrega dentro do prazo legal, o estudante será 
automaticamente reprovado. 

Art. 35°.  Será considerado APROVADO o estudante que: 

I. Cumprir 75% da frequência do semestre da disciplina TCC ou disciplina equivalente; 
II. cumprir 75% da frequência nas reuniões e/ou encontros de orientações, comprovado 

por meio da Ficha de Orientação; 
III. quando no cálculo da média, obtiver nota final maior ou igual a 6,0 (seis); 
IV. realizar a entrega, em pendrive, da versão final do TCC com as devidas 

correções/sugestões no formato .PDF, no prazo estabelecido pela Coordenação do 
TCC. 

Parágrafo único. Será automaticamente reprovado, com atribuição de nota 0 (zero), o 
estudante que cometer qualquer das seguintes faltas: 

I. Plágio; 
II. compra de trabalho; 

III. falsificação de documentos; 
IV. utilização de dados fictícios não colhidos conforme previsto no projeto de pesquisa; 
V. trabalho que envolver pesquisas com seres humanos ou animais e não apresentar a 

aprovação expedida por seu respectivo comitê de ética. 

Art. 36°. Em caso de reprovação o aluno não poderá reapresentar o TCC à banca 
examinadora, no mesmo semestre. 

§1°. Os membros da banca poderão propor reformulações no trabalho seja por escrito, ou 
verbalmente; neste caso, cabe ao aluno fazer o registro das alterações sugeridas; 

§2°. No caso da aprovação ter sido condicionada a alterações, o aluno deverá efetuar as 
alterações sugeridas e apresentar ao orientador a versão modificada do mesmo, juntamente 
com as alterações propostas registradas pelo aluno ou recebidas, por escrito, para 
verificação; 

§3°. Caso a versão modificada tenha atendido ao que foi recomendado pela banca, o 
orientador deverá assinar a Autorização de Entrega da Versão Final do TCC. 

§4°. As alterações, uma vez realizadas, não modificam a nota atribuída por ocasião da 
defesa. 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37°. O “Manual para elaboração de TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO de 
curso” orienta quanto às especificações das regras gerais de apresentação do TCC, em 
conformidade com as normas vigentes da ABNT. 

Art. 38°. A equipe da Biblioteca poderá orientar os alunos sobre a formatação dos trabalhos, 
conforme o “Manual para elaboração de TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO de 
curso”, desde que devidamente agendados; 

Art. 39°. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a resolução nº 05/2019 do CONSUP. 
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Art. 40°. Os casos omissos serão decididos pelo Coordenador do TCC, com anuência dos 
colegiados de curso. 

Brasília, 06 de Setembro de 2019. 

  



 

9 
 

 
 

 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
 

 

APÊNCIDES  
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APÊNDICE A - TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO 

Para ser utilizado pela disciplina de TCC I 

Ano: Período letivo:           ( ) 1º Semestre          ( ) 2º Semestre 

Curso: Turno: ( ) Matutino ( ) Noturno 

Prof. (a) orientador(a): Titulação: 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

 

Tema: 

 

 

O presente termo de compromisso de orientação confirma o interesse e acordo mútuo entre o professor 
orientador e o(s) orientando(s), supramencionados, em trabalharem em regime de orientação no 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso. durante a  

Professor e alunos declaram estar cientes de todos direitos e deveres pertinentes à elaboração e execução do 
Trabalho de Conclusão de Curso, constantes no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso, inclusive dos 
significados dos termos e expressões “plágio”, “autoplágio”, “falsificação de dados” e “falsificação de trabalhos”, 
bem como de suas consequências acadêmicas e legais. 

 

Brasília, ____/____/____ 

___________________________________________________ 

Professor Orientador 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Aluno(a) Orientando(a) Aluno(a) Orientando(a) Aluno(a) Orientando(a) 
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Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
 

APÊNDICE B - TERMO DE ORIENTAÇÃO 

Ano: Período letivo:           ( ) 1º Semestre          ( ) 2º Semestre 

Curso: Turno: ( ) Matutino ( ) Noturno 

Prof. (a) orientador(a): Titulação: 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

 

Tema: 

 

 

O presente termo de orientação confirma o interesse e acordo mútuo entre o professor orientador e o(s) 
orientando(s), supramencionados, em trabalharem em regime de orientação no desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso. 

Ao assinarem este termo, comprometem-se: 

I. o professor orientador, a realizar reuniões presenciais periódicas com seu orientando(s) durante o 
período letivo; e a estar ciente da versão final do trabalho a ser entregue pelo aluno; 

II. os orientandos, a procurarem o orientador para agendar as reuniões de orientação; e a estarem cientes 
de que o trabalho somente poderá ser entregue mediante a autorização do docente; 

III. ambos, a estarem cientes da data de entrega do trabalho para defesa pública e de que, para a entrega, 
é necessário o preenchimento completo e assinatura do Termo de Autorização para Entrega do TCC. 

Ao professor orientador cabe, como prerrogativa exclusiva, até a data limite fixada cronograma, autorizar 
ou não a entrega do trabalho para realização de defesa pública. Após a referida data limite, o trabalho 
não será aceito para defesa, e o aluno será considerado reprovado. 

Professor e alunos declaram estar cientes de todos direitos e deveres pertinentes à elaboração e execução do 
Trabalho de Conclusão de Curso, inclusive dos significados dos termos e expressões “plágio”, “autoplágio”, 
“falsificação de dados” e “falsificação de trabalhos”, bem como de suas consequências acadêmicas e legais. 

Brasília, ____/____/____ 

___________________________________________________ 

Professor Orientador 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Aluno(a) Orientando(a) Aluno(a) Orientando(a) Aluno(a) Orientando(a) 

__________________________________________________________________________ 
 
Para uso do SAP 
 

Protocolo de recebimento 

Recebi o Termo de Orientação do aluno (a) ________________________________________em ____/____/_____. 

Responsável:__________________________________Assinatura/Rubrica:_______________________ 
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APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA E REALIZAÇÃO DE 
DEFESA ORAL PÚBLICA 

Ano: Período letivo:           ( ) 1º Semestre          ( ) 2º Semestre 

Curso: Turno: ( ) Matutino ( ) Noturno 

Prof. (a) orientador(a): 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

 
Título: 

 

 

Autorizo o(s) aluno(s) acima a entregar(em) o TCC para a realização da defesa oral pública. 

Declaro que houve todo um processo de orientação do(s) aluno(s), com reuniões formais e contato direto entre 

orientador e orientando(s) para a elaboração do trabalho e de estar ciente do conteúdo e da adequação do 

trabalho às normas de apresentação estabelecidas pela Faculdade LS. 

Brasília, ____/____/____ 

___________________________________________________ 

Professor Orientador 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Aluno(a) Orientando(a) Aluno(a) Orientando(a) Aluno(a) Orientando(a) 

__________________________________________________________________________ 
 
Para uso do SAP 
 

Protocolo de recebimento 

Recebi o Termo de Autorização para Entrega e Realização de Defesa Oral Pública e três vias do TCC do aluno (a) 

____________________________________________________________ em _____/_______/_____ 

Responsável:__________________________________Assinatura/Rubrica:_______________________ 
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 APÊNDICE D – FICHA DE ORIENTAÇÃOFICHA DE ORIENTAÇÃO  

Ano: Período letivo:           ( ) 1º Semestre          ( ) 2º Semestre 

Curso: Turno: ( ) Matutino ( ) Noturno 

Prof. (a) orientador(a): 

Aluno(a): 

Aluno(a): 

Aluno(a): 

Tema: 

 

 

Nº Data Atividade desenvolvida Atividade a desenvolver Rubrica do 

orientador 

Rubrica do(s) 

orientando(s) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

*Acrescentar ao quadro acima as linhas necessárias ao registro das orientações. 
Obs. Este documento ficará com o orientador para o controle da frequência do aluno e do conteúdo da orientação, sendo necessário o encaminhamento da 
versão digitalizada do mesmo, à Coordenação de TCC, até o dia 18 de cada mês.  
O aluno que não comparecer 75% da frequência nas reuniões e/ou encontros de orientações comprovado por meio da Ficha de Orientação, estará 
automaticamente reprovado. 
Os professores poderão utilizar o portal SEI, para fazer o acompanhamento e a revisão dos trabalhos. 

________________________________              _________________________________ 
Orientador Coordenador de TCC 
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APÊNDICE E - TERMO DE DESLIGAMENTO DE ALUNO ORIENTANDO 

Ano: Período letivo:           ( ) 1º Semestre          ( ) 2º Semestre 

Curso: Turno: ( ) Matutino ( ) Noturno 

Prof. (a) orientador(a): 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

Aluno(a): Matrícula: 

E-mail: Telefone: 

 
Tema: 

 

 
Substituição de orientação: Sim (   ) Não (   ) 
 
Motivo do desligamento do(s) aluno(s) orientando(s): 

 

 

 
Prof.(a) orientador(a) atual: ___________________________________________________________ 
 
Tema: 

 

 
Brasília, ____/____/____ 

Ciente, 
 

____________________________ ____________________________ 

Professor Orientador Professor Orientador Substituto 

 

 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 

Aluno(a) Orientando(a) Aluno(a) Orientando(a) Aluno(a) Orientando(a) 
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APÊNDICE F - AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TCC 

Ano:  Período letivo:           ( ) 1º Semestre          ( ) 2º Semestre 

Curso: Enfermagem 

 

Autorizo a entrega da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso do(s) aluno(s) abaixo, após 

realizar as alterações solicitadas pela banca examinadora, quando for o caso. 

Aluno(a): Matrícula: 

Aluno(a):  Matrícula: 

Aluno(a):  Matrícula: 

 

Título:  

 

 

___________________________________________________ 

Professor Orientador 

 

  



 

16 
 

 
 

 
Credenciamento: Portaria Nº 2.552 de 15/07/2005 publicada no DOU de 19/07/2005 

Recredenciamento: Portaria Nº 1415 de 06/12/2016, publicada no DOU de 07/12/2016 
 

APÊNDICE G – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO (ORIENTADOR) 

Ano:  Período letivo:           ( ) 1º Semestre          ( ) 2º Semestre 

Curso: Radiologia 

Aluno(a) (A1):  

Aluno(a) (A2):  

Aluno(a) (A3):  

Aluno(a) (A4):  

Título:  

Prof.(a) Orientador(a): 

 

TRABALHO ESCRITO 

O total de pontos correspondentes à avaliação do trabalho escrito é de 6,0 (seis) pontos, distribuídos 
pelos critérios a abaixo: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 
SUGERIDA 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

Processo de orientação 1,0 A1 A2 A3 A4 

 (0,25) Assiduidade?  

 (0,25) Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo orientador?  

 (0,25) Capacidade de discussão e aceitação de sugestões dadas pelo orientador?  

 (0,25) Desenvolvimento do aluno (início em comparação ao fim)?  

    

Formatação e apresentação 1,0 PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

 (0,20) A apresentação formal do trabalho está adequada aos modelos adotados 

pela Faculdade LS?  

 (0,20) O trabalho observa adequadamente as normas gramaticais da língua 

portuguesa? 

 (0,20) A linguagem foi utilizada com correção, clareza, precisão e propriedade? 

 (0,20) O trabalho observa as orientações previstas no “Manual para elaboração de 

trabalhos de conclusão de curso"? 

 (0,20) O texto está estruturado adequadamente (concatenação dos 

capítulos/seções e suas subseções)? 

 

Temática e desenvolvimento 2,0 PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

 (0,30) O resumo evidencia claramente o conteúdo do trabalho? 

 (0,30) A abordagem ao tema é atual, relevante e oportuna? 

 (0,25)O problema de pesquisa foi enunciado e tratado adequadamente? 

 (0,25) Os objetivos da pesquisa estão claros e bem definidos?  

 (0,30) As ideias apresentadas no trabalho são coerentes, adequadamente 

articuladas e apresentam-se consistentes? 

 (0,30) O referencial teórico foi adequadamente definido, bem estruturado e articula-

se com os objetivos da pesquisa? 

 (0,30) Em relação às referências utilizadas: São suficientes? Atualizadas? São 

compatíveis com o tema proposto? Pertinentes ao tema? 

 

Tratamento de pesquisa e considerações finais 2,0 PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

 (0,25) O objetivo de pesquisa e a metodologia estão claramente delineados e 

adequados aos objetivos do trabalho? 

 (0,25) A metodologia descrita no trabalho mostrou-se adequada para se atingir os 

objetivos apresentados? 

 (0,25) As fontes dos dados apresentados são adequados aos objetivos do 

trabalho? 

 (0,50) Os resultados e sua análise foram adequadamente apresentados e mostram-

se consistentes com o problema de pesquisa, objetivos e hipóteses?  
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 (0,50) Foi apresentada análise crítica dos resultados encontrados? 

 (0,25) As considerações finais estão devidamente articuladas com o 

desenvolvimento, isto é, são coerentes, claras e objetivas? 

NOTA DO TRABALHO ESCRITO 6,0 
A1 A2 A3 A4 

    

 

DEFESA ORAL PÚBLICA 
O total de pontos correspondentes à avaliação da defesa oral pública é de 4,0 (quatro) pontos, 
distribuídos pelos critérios a abaixo: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 
SUGERIDA PONTUAÇÃO OBTIDA 

Estrutura e apresentação do banner 1,6 

 (0,40) O pôster estava conforme o padrão exigido? 

 (0,40) O texto estava de acordo com a norma culta da língua 

portuguesa? 

 (0,40) A linguagem acadêmico-científica foi utilizada 

adequadamente? 

 (0,40) O tempo foi adequado para exposição do tema? 

  

Desempenho individual 2,4 
PONTUAÇÃO OBTIDA 

A1 A2 A3 A4 

 (0,40) O(a) aluno(a) estava vestindo roupas apropriadas para a 

ocasião? 

 (1,00) O(a) aluno(a) demonstrou exatidão, domínio e segurança 

na exposição do conteúdo? 

 (1,00) O(a) aluno(a) deu respostas claras e coesas às perguntas 

feitas pelo avaliador? 

     

NOTA DA DEFESA ORAL PÚBLICA 4,0     

 
AVALIAÇÃO FINAL – ORIENTADOR(A) 

Aluno(a) (A1): (   ) Aprovado          (   ) Reprovado Nota: 

Aluno(a) (A2): (   ) Aprovado          (   ) Reprovado Nota: 

Aluno(a) (A3): (   ) Aprovado          (   ) Reprovado Nota: 

Aluno(a) (A4): (   ) Aprovado          (   ) Reprovado Nota: 

AVALIAÇÃO FINAL (BANCA EXAMINADORA) 

Aluno(a) Orientador Examinador 1 Examinador 2 Nota final 

Aluno(a) (A1) Nota: Nota: Nota: Nota final: 

Aluno(a) (A2) Nota: Nota: Nota: Nota final: 

Aluno(a) (A3) Nota: Nota: Nota: Nota final: 

Aluno(a) (A4) Nota: Nota: Nota: Nota final: 

 
Brasília, ____/____/____ 

 

_______________________________________ _______________________________________ 

Orientador(a) Coordenador(a) de TCC 
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APÊNDICE H – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO (EXAMINADORES) 

Ano:   Período letivo:           ( ) 1º Semestre          ( ) 2º Semestre 

Curso: Radiologia 

Aluno(a) (A1):   

Aluno(a) (A2):   

Aluno(a) (A3):   

Aluno(a) (A4):  

Título:   

Prof.(a) Orientador(a):   

Examinador(a) 1:   

 

TRABALHO ESCRITO 

O total de pontos correspondentes à avaliação do trabalho escrito é de 6,0 (seis) pontos, distribuídos 
pelos critérios a abaixo: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 
SUGERIDA 

PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

Formatação e apresentação 2,0 PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

 (0,40) A apresentação formal do trabalho está adequada aos modelos adotados 

pela Faculdade LS?  

 (0,40) O trabalho observa adequadamente as normas gramaticais da língua 

portuguesa? 

 (0,40) A linguagem foi utilizada com correção, clareza, precisão e propriedade? 

 (0,40) O trabalho observa as orientações previstas no “Manual para elaboração de 

trabalhos de conclusão de curso"? 

 (0,40) O texto está estruturado adequadamente (concatenação dos 

capítulos/seções e suas subseções)? 

 

Temática e desenvolvimento 2,0 PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

 (0,30) O resumo evidencia claramente o conteúdo do trabalho? 

 (0,30) A abordagem ao tema é atual, relevante e oportuna? 

 (0,25)O problema de pesquisa foi enunciado e tratado adequadamente? 

 (0,25) Os objetivos da pesquisa estão claros e bem definidos?  

 (0,30) As ideias apresentadas no trabalho são coerentes, adequadamente 

articuladas e apresentam-se consistentes? 

 (0,30) O referencial teórico foi adequadamente definido, bem estruturado e articula-

se com os objetivos da pesquisa? 

 (0,30) Em relação às referências utilizadas: São suficientes? Atualizadas? São 

compatíveis com o tema proposto? Pertinentes ao tema? 

 

Tratamento de pesquisa e considerações finais 2,0 PONTUAÇÃO 
OBTIDA 

 (0,25) O objetivo de pesquisa e a metodologia estão claramente delineados e 

adequados aos objetivos do trabalho? 

 (0,25) A metodologia descrita no trabalho mostrou-se adequada para se atingir os 

objetivos apresentados? 

 (0,25) As fontes dos dados apresentados são adequados aos objetivos do 

trabalho? 

 (0,50) Os resultados e sua análise foram adequadamente apresentados e mostram-

se consistentes com o problema de pesquisa, objetivos e hipóteses?  

 (0,50) Foi apresentada análise crítica dos resultados encontrados? 

 (0,25) As considerações finais estão devidamente articuladas com o 

desenvolvimento, isto é, são coerentes, claras e objetivas? 
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NOTA DO TRABALHO ESCRITO 6,0  

 

DEFESA ORAL PÚBLICA 

O total de pontos correspondentes à avaliação da defesa oral pública é de 4,0 (quatro) pontos, 
distribuídos pelos critérios a abaixo: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 
SUGERIDA PONTUAÇÃO OBTIDA 

Estrutura e apresentação do banner 1,6 

 (0,40) O pôster estava conforme o padrão exigido? 

 (0,40) O texto estava de acordo com a norma culta da língua 

portuguesa? 

 (0,40) A linguagem acadêmico-científica foi utilizada 

adequadamente? 

 (0,40) O tempo foi adequado para exposição do tema? 

  

Desempenho individual 2,4 
PONTUAÇÃO OBTIDA 

A1 A2 A3 A4 

 (0,40) O(a) aluno(a) estava vestindo roupas apropriadas para a 

ocasião? 

 (1,00) O(a) aluno(a) demonstrou exatidão, domínio e segurança 

na exposição do conteúdo? 

 (1,00) O(a) aluno(a) deu respostas claras e coesas às perguntas 

feitas pelo avaliador? 

     

NOTA DA DEFESA ORAL PÚBLICA 4,0     

 
AVALIAÇÃO FINAL – EXAMINADOR(A) 1 

Aluno(a) (A1): (   ) Aprovado          (   ) Reprovado Nota: 

Aluno(a) (A2): (   ) Aprovado          (   ) Reprovado Nota: 

Aluno(a) (A3): (   ) Aprovado          (   ) Reprovado Nota: 

Aluno(a) (A4): (   ) Aprovado          (   ) Reprovado Nota: 

 

 

Brasília, ____/____/____ 

 

_______________________________________ _______________________________________ 

Examinador(a) 1 Orientador(a) 

_______________________________________ 

Coordenador(a) de TCC 
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APÊNDICE I – ATA DA DEFESA ORAL PÚBLICA 

CURSO: _______________________________________________________  
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

ATA DA DEFESA ORAL PÚBLICA 

Aos ___ de _________ de 20____, realizou-se a defesa oral pública do Trabalho de 
Conclusão de Curso dos(as) alunos(as): 

 

 

Os trabalhos foram iniciados às ______ h pelo (a) Professor(a) Orientador(a) presidente da 
Banca Examinadora, constituída pelos seguintes professores: 

Professor(a) Orientador(a):  

Examinador(a) 1:  

Examinador(a) 2:  

Após exposição oral, os(as) alunos(as) foram arguidos(as) pelos membros da banca que se 
reuniram reservadamente, e decidiram: 

O(a) aluno(a) ________________________________________ foi _______________ com 
conceito _________. 

O(a) aluno(a) ________________________________________ foi _______________ com 
conceito _________. 

O(a) aluno(a) ________________________________________ foi _______________ com 
conceito _________. 

Tendo a Banca Examinadora terminado a avaliação, trabalhos foram encerrados às ____ h.  

Para constar, redigi a presente Ata, que aprovada por todos os presentes, vai assinada por 

mim, Presidente da Banca Examinadora, e pelos demais membros da banca. 

Brasília-DF, ____ de _______________ de 20____. 

Professor(a) Orientador(a) 

Examinador(a) 1 

Examinador(a) 2 

 


