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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSOS DOS CURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

CAPÍTULO I 

 

Do Conceito, dos Princípios, das Finalidades e dos Objetivos 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, dos cursos Tecnológicos do 

Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas- CIESA, define-se como 

sendo um trabalho de iniciação à pesquisa, elaborado pelo acadêmico regularmente 

matriculado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, e que apresenta 

as seguintes características: 

a) é um trabalho escrito, sistemático e completo; 

b) é elaborado e apresentado dentro de normas técnico-científicas; 

c) aborda um tema específico ou particular das áreas do curso; 

d) é um estudo pormenorizado; 

e) deve ser dado um tratamento extenso e com profundidade; 

f) seu resultado deve ser uma contribuição, mesmo que simples, à ciência e/ou a 

sociedade. 

 

Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC dos cursos de graduação do 

CIESA, tem como princípios e finalidades: 

I. concorrer para a transformação da Instituição em um centro de produção filosófica, 

científica, tecnológica, voltado para a democratização do saber e do fazer integrados 

em prol da sociedade; 

II. ser parte da criação de conhecimentos, de soluções tecnológicas e de 

informações voltadas para o desenvolvimento da Instituição e de toda a região de 

abrangência da instituição. 

 

Art. 3º - São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC dos cursos de 

graduação do CIESA: 

I. oportunizar ao acadêmico a iniciação à pesquisa; 



II. estimular o espírito investigativo e, prioritariamente, a construção do 

conhecimento de forma individual ou coletiva; 

III. aprimorar a capacidade de interpretação crítica; 

IV. ampliar a capacidade analítica e valorativa em relação a princípios objetivos e 

critérios próprios do acadêmico; 

V. desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conhecimentos 

filosóficos, científicos e tecnológicos adquiridos durante o curso, através da 

pesquisa; 

VI. desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para identificar, analisar 

e implementar abordagens e soluções para problemas sociais, ambientais e/ou 

tecnológicos;  

VII. garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática profissional, 

inserida na dinâmica da realidade local, regional e nacional; 

VIII. promover o desenvolvimento de projetos de extensão junto à sociedade, tendo 

em vista a busca de soluções para problemas identificados; 

IX. oportunizar o aprimoramento do corpo docente do Curso, através das 

orientações temáticas e do trato com a metodologia do trabalho científico;  

X. sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso; 

XI. subsidiar o processo de ensino, contribuindo para a realimentação dos 

conteúdos programáticos das disciplinas integrantes do currículo do curso. 

 

CAPÍTULO II 

 

Da Obrigatoriedade 

Art. 4º - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é componente curricular 

obrigatório presente no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

CAPÍTULO III 

 

Da Realização 

Art. 5º - Para realizar o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC o acadêmico 

deverá estar regularmente matriculado na disciplina de TCC. 

 



Art. 6º - O Trabalho de Conclusão do Curso deve ser desenvolvido dentro de uma 

das linhas de pesquisa, conforme as áreas de formação profissional previstas no 

Projeto Pedagógico do Curso, definidas por seu Colegiado e publicadas pelo 

Coordenador de Curso através de Edital. 

 

Art. 7º - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC poderá ser desenvolvido em 

grupos de no máximo seis integrantes no formato de Artigo Científico, sendo este 

desenvolvido com o número máximo de 25 (vinte e cinco) páginas e regulamentado 

em Manual de Elaboração próprio. 

 

Art. 8º - Para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC o 

acadêmico deve seguir as etapas abaixo descritas, obedecendo ao estabelecido na 

Normalização de Trabalhos Acadêmicos que complementam este Regulamento: 

 

I. estruturar o projeto de pesquisa com acompanhamento metodológico do 

professor da disciplina de TCC e orientação do Professor Orientador; 

II. socializar o projeto; 

III. desenvolver a pesquisa com a supervisão do Professor Orientador;  

IV. elaborar o trabalho final. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Da Estrutura Organizacional do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 9º - A estrutura organizacional do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC dos 

cursos de graduação do CIESA 

I. Coordenador de Curso; 

II. Professor da disciplina de TCC; 

III. Professores Orientadores de TCC;  

IV. Acadêmicos da disciplina de TCC. 

 

 

 

 

 



SEÇÃO I 

Do Coordenador de Curso no Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 10 - O Coordenador de Curso no Trabalho de Conclusão de Curso terá as 

seguintes atribuições: 

I. coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades do Trabalho de 

Conclusão de Curso;  

II. assegurar a legalidade do processo do Trabalho de Conclusão de Curso; 

III. manter contato com o Professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso, visando o aprimoramento e solução de problemas relativos ao seu 

desenvolvimento; 

IV. participar da elaboração ou alterações do Regulamento de Trabalho de 

Conclusão de Curso em nível de Congregação da Faculdade Metodista; 

V. divulgar, através de Edital, cronogramas de orientação, bem como de 

apresentação dos TCCs; 

VI. articular a composição das bancas examinadoras, juntamente com o Professor 

da disciplina; 

VII. realizar ao final de cada período, uma avaliação junto aos acadêmicos, 

Professor da disciplina e Professores Orientadores; 

 

SEÇÃO II 

Do Professor da Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso  

 

Art. 11 - O Professor da disciplina de TCC terá as seguintes atribuições: 

I. conhecer e respeitar as determinações deste regulamento e da Normalização de 

Trabalhos Acadêmicos; 

II. organizar o cadastro dos acadêmicos e utilizá-lo na definição dos respectivos 

Orientadores; 

III. publicar a lista de Professores Orientadores; 

IV. definir cronogramas de execução das atividades do acadêmico referente ao 

TCC em conjunto com Professores Orientadores; 

V. divulgar datas e horários de orientação dos acadêmicos para avaliação das 

atividades desenvolvidas; 



VI. orientar os acadêmicos para que, em suas ações, observem os valores éticos e 

morais estabelecidos pela filosofia do CIESA e do Curso; 

VII. organizar os trabalhos, fornecendo, sempre que necessário, subsídios para 

formulação dos planos e relatórios; 

VIII. informar ao Coordenador do Curso sobre o desenvolvimento do TCC; 

IX. promover reuniões periódicas com os professores orientadores, para 

uniformização dos procedimentos regimentais, definições de orientação, e bancas 

de avaliação do andamento das atividades de cada etapa; 

X. propor ações que possibilitem a divulgação do TCC junto à comunidade interna e 

externa;  

XI. avaliar o TCC e registrar na respectiva Ficha de Avaliação; 

XII. fixar e divulgar o cronograma de entrega do TCC; 

XIII. receber dos acadêmicos, no mínimo, 01(uma) via da versão final do trabalho de 

TCC, com 01(uma) cópia em CD ROOM, para exposição e consulta na biblioteca; 

XIV. zelar pela qualidade do processo; 

XV. encaminhar à Secretaria Acadêmica as avaliações finais;  

XVI. exercer as demais atribuições decorrentes da função. 

 

SEÇÃO III 

 

Dos Professores Orientadores 

 

Art. 12 - O Professor Orientador de TCC terá as seguintes atribuições: 

I. conhecer e respeitar as determinações deste regulamento e da Normalização de 

Trabalhos Acadêmicos; 

II. aceitar número de orientações, conforme sua disponibilidade de tempo, para 

cumprir as orientações dentro da carga horária exigida, tendo cada orientador no 

máximo 10 orientandos por turma; 

III. disponibilizar horário semanal de atendimento ao orientando; 

IV. assinar Termo de Compromisso, junto com acadêmico; 

V. definir cronogramas de execução das atividades do acadêmico referente ao TCC 

em conjunto com o Professor da disciplina de TCC; 

VI. desenvolver as atividades programadas na disciplina de TCC; 



VII. acompanhar as atividades do acadêmico, durante o período de realização do 

TCC; 

VIII. verificar a compatibilidade das atividades desenvolvidas de acordo com as 

linhas de pesquisa do TCC; 

IX. manter contato periódico com o Professor da Disciplina de TCC, comunicando 

fatos relacionados ao desenvolvimento do trabalho; 

X. orientar o acadêmico durante todo o processo do TCC, comprometendo-se a não 

permitir plágios de produção intelectual conforme determina a legislação brasileira 

pertinente; 

XI. participar ativamente do processo ensino/aprendizagem do acadêmico, co-

responsabilizando-se pelas orientações e avaliações; 

XII. participar das reuniões promovidas pelo Coordenador de Curso e pelo Professor 

da disciplina; 

XIII. participar direta ou indiretamente na organização de eventos relacionados ao 

TCC; 

XIV. possibilitar a sistematização do processo do TCC de modo que o orientando 

demonstre o seu conhecimento teórico e sua capacidade de observação e de 

sistematização das experiências vivenciadas; 

XV. sugerir bibliografias de acordo com as necessidades evidenciadas pelos 

orientandos; 

 XVI. responsabilizar-se pela orientação dos acadêmicos nas atividades de TCC, 

desde o projeto até as correções sugeridas pela Banca Examinadora; 

XVII. cumprir rigorosamente as horas-atividades previstas para a orientação ou de 

acompanhamento de TCC; 

XVIII. realizar as avaliações pertinentes ao processo de TCC e registrar na 

respectiva Ficha (apêndice C); 

XIX. entregar documentos, relatório das atividades desenvolvidas e avaliações no 

final do semestre para o Professor da Disciplina de TCC. 

 

 

 

 

 

 



SEÇÃO IV 

 

Do Acadêmico / Orientando 

 

Art. 13 - É considerado orientando o acadêmico regularmente matriculado na 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso- TCC dos cursos de graduação do 

CIESA. 

Parágrafo único– O orientando obriga-se ao cumprimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) na forma deste Regulamento. 

 

Art. 14 - São obrigações do acadêmico orientando: 

 

I. conhecer e respeitar as determinações deste regulamento e da Normalização de 

Trabalhos Acadêmicos; 

II. assinar Termo de Compromisso, junto com o Professor Orientador; 

III. apresentar ao Professor Orientador todo o material de acompanhamento e o 

trabalho final nos prazos estabelecidos; 

IV. comunicar ao Professor Orientador situações que ocorram durante o processo de 

TCC e que necessitem de sua interferência para salva guardar a qualidade do 

processo de ensino / aprendizagem; 

V. cumprir com assiduidade o cronograma das atividades do TCC; 

VI. desenvolver as atividades de TCC observando procedimentos éticos e morais, 

respeitando o sigilo das Instituições; 

VII. respeitar a lei de proteção da produção intelectual, segundo a legislação 

brasileira pertinente, no que se refere a prática de plágios; 

VIII. participar dos encontros semanais com o Professor Orientador de TCC e das 

orientações em grupo com o Professor da disciplina de TCC no dia e horário 

previamente definidos, para que os mesmos possam desenvolver as atividades de 

planejamento, acompanhamento e avaliação do processo; 

IX. submeter-se aos processos de avaliação estabelecidos neste Regulamento; 

X. efetuar as correções sugeridas e entregar, no mínimo, 01(uma) via da versão final 

do trabalho e 01 (uma) via em CD- Room nos prazos estabelecidos. 



 

CAPÍTULO V 

 

Do Acompanhamento e Avaliação do TCC 

Art. 15 - A avaliação do acadêmico ocorrerá de forma contínua, permanente e 

progressiva durante todo o processo de TCC. 

 

Art. 16 - O acompanhamento do TCC será feito pelo Professor da disciplina de TCC, 

no mínimo observando os seguintes itens: 

I. reuniões de acompanhamento e orientação entre Professor Orientador e 

acadêmico durante o período de TCC; 

II. Ficha de Acompanhamento de TCC preenchido pelo Professor Orientador;  

III. Apresentação do Trabalho Final do TCC. 

 

Art. 17 – Para aprovação na disciplina de TCC dos cursos de graduação do CIESA, 

a qual não prevê exame final, o acadêmico deverá obter média igual ou superior a 

7,0 (sete). 

 

Paragrafo único - A composição da média final para aprovação na disciplina de TCC 

será definida pelas seguintes notas:  

 

I – Na primeira nota o professor/ orientador deverá considerar o conteúdo 

introdutório e desenvolvimento do TCC, com nota de 0(zero) a 7,0 (sete) e a 

presença e participação das orientações com nota de 0 (zero) a 3,0 (três). 
 
II – Na segunda nota o professor/ orientador deverá considerar o desenvolvimento e 

entrega de apêndices, com nota de 0 (zero) a 7,0 (sete) e presença na participação 

das orientações com nota de 0 (zero) a 3,0 (três).  

III – Na terceira nota o professor/ orientador deverá considerar a entrega dos 

resultados, elementos conclusivos e referências utilizadas na produção da pesquisa 

e do trabalho finalizado com nota de 0 (zero) a 7,0 (sete) e presença na participação 

das orientações com nota de 0 (zero) a 3,0 (três). 

 IV – Na quarta nota será considerado o conteúdo escrito em forma de artigo, 

entregue de acordo normas da ABNT, no formato eletrônico com as devidas 

revisões, por meio de CD e em formato PDF com nota de 0 (zero) a 7,0 (sete) e a 

apresentação oral  em forma de seminário ou banner com nota de 0 (zero) a 3,0 

(três). 



 

CAPÍTULO VI 

 

Das Bancas Examinadoras 

Art. 18 – A defesa do artigo científico perante a banca examinadora será exigência de 

2ª NPC dos alunos de “TCC”. 

Art. 19 – A programação das bancas com data e hora será estabelecida pela 

Coordenação de Trabalho de Curso e publicada no segundo bimestre, logo após o 

lançamento das notas da 1ª NPC. 

Art. 20 – A banca será composta pelo “professor orientador” que será o presidente da 

Banca, um “professor convidado” pela Coordenação de Trabalho de Curso, ou ainda, 

com indicação do próprio aluno, aprovado pela Coordenação de Trabalho de Curso, e 

ainda por um “professor indicado” pela Coordenação de Trabalho de Curso. 

I – O professor “convidado” indicado pelo aluno pode ser da Instituição ou não. Se for de 

fora da Instituição deve ser efetivamente professor da área de conhecimento do curso, 

com pelo menos título de especialista, e não ser parente até 2ª grau do aluno.  

II - Para que possa haver essa indicação pelo aluno, o mesmo deve entrar em contato 

com o professor indicado e apresentar o termo de compromisso de participação na 

Banca Examinadora disponibilizado pela Coordenação de Trabalho de Curso, que 

deverá ser devidamente assinado e devolvido na Coordenação de Trabalho de Curso.  

Não havendo indicação do aluno, o professor será indicado pela Coordenação de 

Trabalho de Curso. 

Art. 21 – Na defesa, o aluno em “TCC” terá até 15 (quinze) minutos para defender seu 

artigo científico perante a banca examinadora, podendo haver a concessão de mais 05 

(cinco) minutos. Os componentes da banca terão 05 (cinco) minutos para fazer 

considerações, e no caso de perguntas, o aluno terá 05 (cinco) minutos para responder 

cada uma. 

Art. 22 – A atribuição das notas se efetivará após o encerramento da defesa. A nota 

final do aluno é o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos 03 (três) 

membros da banca examinadora.  

Art. 23 – Se o aluno for reprovado, terá no máximo 05 (cinco) dias para apresentar 

reformulações sugeridas pelos componentes da Banca. O aluno que não se apresentar 

para a sua defesa oral, sem motivo justificado estará automaticamente reprovado na 

disciplina TCC. 

 

 



 

CAPÍTULO VII 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 23 – O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC deve estar amparado pela 

seguinte documentação: 

a) Termo de Compromisso do Professor Orientador e Acadêmico Orientando 

(Apêndice A); 

b) Ficha de Acompanhamento de TCC (Apêndice B); 

c) Ficha de Avaliação do Professor Orientador (Apêndice C). 

 

Art. 25 - Só será permitido desenvolvimento de TCC fora das linhas de pesquisa ou 

extensão de interesse do curso em casos excepcionais, devidamente analisados e 

aprovados pelo Colegiado do Curso em questão. 

 

Art. 26 - Não haverá, a qualquer título ou pretexto, convalidação ou dispensa da 

disciplina de TCC ou sua similar, pelo seu caráter de componente único e obrigatório 

para a integralização dos cursos. 

 

Art. 27 - Não será permitida a abreviação de estudos na disciplina de TCC. 

 

Art. 28 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Curso. 

 

Art. 29 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

CEPE/CIESA Resolução N. 003/2017 de 14 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE COMPROMISSO 
 

PROFESSOR ORIENTADOR / ACADÊMICO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO – TCC (APÊNDICE A) 

 

Tendo em vista a realização do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 
intitulado____________________________________________________________
___________________________________________________, do Curso Superior 
de Tecnologia em _____________________ do Centro Universitário de Ensino 
Superior do Amazonas, 
eu,________________________________________________________Professor 
Orientador, comprometo-me com a orientar e acompanhar esse trabalho, segundo 
horário a seguir. 
 

Horário das Orientações do TCC:  
 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado  
Matutino 

 

Vespertino 

 

Noturno  
 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

acadêmico (a) Curso Superior de Tecnologia em _______________________, 

do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, declaro aceitar o 

horário e a metodologia do trabalho, as orientações e recomendações do Professor 
Orientador, bem como, declaro ter conhecimento das normas referentes ao 
desenvolvimento do TCC. 

 

 

Manaus, ___de ______________ de 20__. 
 
 
 
 
 

 

_____________________ ___ 
   Professor Orientador 

 
 
 
 
 

 

_______________________  
Acadêmico 



FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE TCC  
(APÊNDICE B)  

 

 

Nome do (a) Acadêmico (a): _____________________________________________ 
 

Nome do (a) Professor (a) Orientador (a): __________________________________ 
 

Título do TCC: ________________________________________________________ 

 

DATA DESCRIÇÃO VISTO VISTO 

  ACADÊMICO PROFESSOR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE TCC  
(APÊNDICE C) 

 
 

 
Nome do (a) Acadêmico:___________________________________________________ 
 
Título do TCC: ___________________________________________________________ 
 
Curso: __________________________________________________________________ 
 
Período de realização do TCC: _____/_____/_____ a _____/_____/_____ 

 

OBS.: A avaliação do(a) acadêmico(a) será expressa pela média aritmética das 
avaliações atribuídas a cada item dos critérios a seguir, sendo atribuído um conceito 
numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

ASPECTOS AVALIADOS NOTA 

1. Projeto: Tema, problema, justificativas, objetivos e metodologias para 
desenvolvimento do TCC. 

 

2. Interesse: Busca de dados/informações e fundamentações para o 
desenvolvimento do TCC. 

 

3. Assiduidade: Comparecimento às reuniões de orientação e 
atividades programadas. 

 

4. Planejamento: Cumprimento do Cronograma e de prazos.  

5. Apresentação e Clareza: Disposição da apresentação do TCC, e 
inteligibilidade do texto apresentado. 

 

6. Criatividade: Contribuições das ideias e sugestões para inovações 
e/ou implementações. 

 

7. Conhecimento: Domínio do conteúdo apresentado.  

8. Ética: Conduta em relação aos padrões e costumes.  

SOMA/MÉDIA  

 
 

COMENTÁRIOS/OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

 

 

 
NOTA FINAL: ___________________ 
 
 
 
Manaus, ______ de ____________________de 20___. 
 
 
 

_________________________________________________ 
Professor Orientador 

 
 
 


