NORMATIVA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
PÓS GRADUAÇÕES LATO SENSU FAHESA/ITPAC

1. INTRODUÇÃO
O Trabalho de Conclusão de Curso consistirá na elaboração de um Artigo Científico
apresentando e discutindo resultados de uma pesquisa bibliográfica, de campo (com
coleta de dados in loco), empírica, crítica reflexiva, entre outras, conforme decisão do
orientador em comum acordo com o orientando.
O Trabalho de Conclusão de Curso, em específico o Artigo Científico, pode ser de
natureza:
a)Teórica, em que o aluno questiona um tema relevante com o objetivo de rever a
bibliografia produzida até então, devendo analisar conceitos de vários autores e
propor ou apontar novas fórmulas que esclareçam melhor o tema em questão;
b) Teórico-Empírica, em que o aluno produza, juntamente com a pesquisa teórica,
uma pesquisa de campo, entrando em contato direto com o universo do seu objeto
de estudo e, fundamentando assim, a discussão teórica a partir da análise do
material coletado e o desenvolvimento de um projeto de intervenção, o qual servirá
de subsídio para a composição do artigo.

De acordo com o Planejamento Pedagógico dos Cursos de Pós-Graduações os pósgraduandos para a obtenção do certificado de conclusão do curso, devem submeter a
uma Banca Examinadora, o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
Somente após a obtenção da aprovação do TCC estarão os acadêmicos aptos a receber
o certificado de conclusão do curso.

2. PRÉ-REQUISITO
Para submeter o Trabalho de Conclusão de Curso, ou seja, o Artigo Científico à avaliação
da Banca Examinadora, o acadêmico terá de possuir aproveitamento (aprovação) em

1

todas as disciplinas, e ter parecer favorável do Orientador para sua apresentação em data
e horários marcados pela Coordenação.
O artigo deve ser entregue em 3 (três) vias impressas, com a antecedência de no mínimo
1 (uma) semana da data de apresentação do mesmo.

3. TEMA
É facultada ao Aluno a escolha do tema, desde que esteja em consonância com os
assuntos abordados nas disciplinas que compõem a estrutura curricular do curso.
O Aluno deverá preencher o formulário segundo “Anexo I” desta normativa, constando o
tema pretendido para o trabalho a ser desenvolvido e, a indicação do Professor
Orientador (vide “Anexo I”). A entrega deste formulário deverá ser feita na CoPPEx.

4. ORIENTAÇÃO
A partir da indicação do Coordenador, o aluno deve escolher seu Orientador adequando
ao tema proposto, assim como, da disponibilidade dos Professores Orientadores. A
aceitação do tema proposto deve ser chancelada pelo Professor Orientador.
O processo de orientação consiste no acompanhamento, recomendação e avaliação das
atividades e do desempenho do aluno na elaboração do Artigo Científico(TCC), pelo
Professor designado pela Coordenação, respeitando sempre que possível às indicações
feitas pelo aluno, através do formulário listado no “Anexo I” desta normativa.
As reuniões de orientações poderão ser presenciais e não presenciais, mediante registro
acadêmico pelo Professor Orientador, sobrepondo-se, contudo, a obrigatoriedade de que,
no mínimo uma delas seja presencial. O Termo de Registro de Orientação - TRO é listado
no Anexo II desta normativa.
O professor Orientador será responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento do
Artigo Científico(TCC). Torna-se responsabilidade do Coordenador da Pós-Graduação as
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escolhas dos orientadores específicos das temáticas relacionados às linhas de pesquisa
da Pós-Graduação.
5. ELABORAÇÃO
A elaboração do trabalho poderá ser realizada individual ou em dupla.
Para elaboração do artigo científico deverão ser seguidas as normas que estão no
Anexo III desta normativa.
O Artigo Científico(TCC) terá, obrigatoriamente, o limite mínimo de 10(dez) e o
máximo de 25(vinte e cinco) páginas, constando indispensavelmente:











Abstract
Resumo
Palavras-Chave
Introdução
Fundamentação Teórica
Desenvolvimento
Metodologia
Resultados e /ou Discussão
Conclusão
Referências Bibliográficas

6. PRAZO DE ENTREGA
Uma vez realizado, a entrega do Artigo Científico(TCC), e de acordo com as normas
estabelecidas em regulamento interno da FAHESA/ITPAC, o Artigo Científico(TCC)
deverá ser entregue, mediante protocolo datado, na CoPPEx. A data de apresentação do
Artigo Científico(TCC) será após o término de todos os módulos que compõem o curso,
em observância aos casos específicos documentados e legitimados na CoPPEx.
Caso o Aluno não apresente seu Artigo Científico(TCC) dentro do período letivo da PósGraduação, poderá prorrogá-lo, como “Entrega Especial”, mediante solicitação, por escrito
e justificada, por até três meses; como última oportunidade, ocasião na qual será
informado do ônus financeiro, quanto a convocação de nova banca. Para a “Entrega
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Especial”, o requerimento será submetido à apreciação da Coordenação da PósGraduação.
Após a apresentação do Artigo Científico (TCC) para a Banca Examinadora, o aluno terá
até uma semana de prazo de entrega final do Artigo Científico(TCC) com todas as
alterações ou correções solicitadas pela Banca Examinadora (indicados em formulário
próprio da CoPPEx) e, deverá entregar 1(uma) cópia digital em DVD em arquivo pdf (junto
com o Anexo III e IV) na CoPPEx.

7. BANCA EXAMINADORA
A Banca Examinadora será composta pelo Professor Orientador e por mais 2 (dois)
professores convidados, sendo a presidência da mesma exercida pelo Professor
Orientador. Em casos extraordinários o orientador indicará um substituto com titulação
igual ou superior a sua para substituí-lo nos trabalhos da Banca. Devendo o orientador
informar por meio de documentação oficial da CoPPEx em prazo anterior à execução das
Bancas.
Na Sessão de Defesa do Artigo Científico(TCC) será facultada a presença do público
interessado.
Os membros da Banca Examinadora e o Professor Orientador farão a arguição à
apresentação do trabalho. Após este procedimento a nota final de avaliação será atribuída
em conjunto pelos membros da Banca Examinadora, após deliberação secreta, de acordo
com os critérios estabelecidos pela CoPPEx.
O presidente da Banca Examinadora registrará em “Ata de Defesa do Trabalho de
Conclusão de Curso” os procedimentos realizados, e ou alteração a serem realizadas
pelos orientandos, conferido ao Artigo Científico(TCC) avaliado a nota final.
Quaisquer procedimentos, referentes a Sessão de Defesa do Artigo (TCC), não previstos
neste regulamento, ficarão sob a responsabilidade do presidente da Banca Examinadora.
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8. AVALIAÇÃO
A nota final do TCC poderá variar de 0 (zero) a 100 (cem). A Nota Final mínima para
aprovação será de 70 (setenta) pontos. O Artigo Científico(TCC) será avaliado por uma
Banca Examinadora.
Quanto aos critérios de avaliação do Artigo Científico(TCC), serão considerados os
seguintes itens: apresentação formal Artigo Científico, clareza da linguagem e qualidade
da redação, encadeamento lógico, equilíbrio entre as partes acessórias e o tema central,
profundidade e amplitude no tratamento do tema e originalidade.

O acadêmico se responsabilizará pela integridade do conteúdo contido no Artigo
Científico(TCC), garantindo que os dados nele contido são idênticos aos da obra
impressa, com fundamento nas disposições da Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998,
(Lei que atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais). Onde o acadêmico
autoriza a FAHESA/ITPAC a reproduzi-la como texto completo, mediante cópia digital,
para armazená-la permanentemente na Biblioteca da IES.
9. JUBILAÇÃO
O jubilamento consiste de exceder o prazo de validação da Pós-Graduação Lato Sensu
em até 24(vinte e quatro) meses prescrito pela Resolução nº1, de 8 de junho de 2007 do
MEC.

Será “Jubilado” o acadêmico que não cumpra as exigências e os prazos previstos nos
itens deste documento.

A “Jubilação” anulará todos os créditos acadêmicos conquistados pelo acadêmico,
durante o curso de Pós-Graduação Lato Sensu.
Em função da “Jubilação”, a FAHESA/ITPAC estará impedida de expedir o “Certificado de
Conclusão de Curso” e o respectivo “Histórico Escolar”, assim como, qualquer tipo de
declaração.
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10.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não será aceito pela CoPPEx, o Artigo Científico(TCC) fora dos padrões estabelecidos
neste documento, especialmente no que diz respeitos às exigências do item: elaboração.
Estes procedimentos se aplicam a todos os acadêmicos regularmente matriculados nos
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da FAHESA/ITPAC.
Não existindo outra forma de avaliação substitutiva ao Artigo Científico (TCC).
Os casos omissos a este Documento serão analisados, individualmente, pela
Coordenação da Pós-Graduação.

__________________________________________
Márcia Maria Savoine
Coord. de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
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ANEXO I

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO DE
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (ARTIGO CIENTÍFICO) DA
PÓS-GRADUAÇÃO
(PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL)

Eu, Prof.(a), ________________________________________________________aceito
ser orientador(a) do(a) aluno(a)______________________________________________
do Curso ,________________________________________________,comprometendome a orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de
curso, em todas a suas etapas, a partir do dia _________________________________.

Professor(a)_____________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________
Ambiente de desenvolvimento da pesquisa:____________________________________
_______________________________________________________________________

Araguaína, _______________________de______________ de _____________.

_________________________________________________________________
Assinatura do(a) professor(a)

Cientes:
Coordenador(a) do Curso: ___________________________________________Data:_________
Aluno(a):_________________________________________________________ Data:_________

7

ANEXO II

TERMO DE REGISTRO DE ORIENTAÇÃO - TRO
DA PÓS-GRADUAÇÃO _______________
(PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL)

NOME DO(A) ORIENTADOR(A):_____________________________________________
NOME DO(A) ACADÊMICO(A)_______________________________________________
PÓS-GRADUAÇÃO:_______________________________________________________

DATA

CONTEÚDO
ORIENTADO

ASSINATURA DO
ALUNO

ASSINATURA DO
PROFESSOR(A)

OBS.:



Conforme consta no item IV desta Normativa, emails constam também como registro de
TRO (Termo de Registro de Orientação) de comprovação das orientações realizadas, tanto
para orientadores como para orientandos.
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ANEXO III
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE AUTORIA DO
ARTIGO CIENTÍFICO (TCC)
(PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL)

Eu, ____________________________________________________________, matrícula
nº________________, estou ciente de que é considerado utilização indevida, ilegal e/ou
plágio, os seguintes casos:
 Texto de autoria de terceiros;
 Texto adaptado em parte ou totalmente;
 Texto produzido por terceiros, sob encomenda, mediante pagamento (ou não) de
honorários profissionais.

Logo, declaro ser de minha inteira responsabilidade a autoria do texto referente ao
trabalho de Conclusão de Curso sob o título________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Responsabilizo-me pela integridade do arquivo fornecido em formato PDF, garantindo que
os dados nele contido são idênticos aos da obra impressa, com fundamento nas
disposições da Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998. Autorizo a FAHESA/ITPAC a
reproduzi-la

como

texto

completo,

mediante

cópia

digital,

para

armazená-la

permanentemente na Biblioteca da IES.

Araguaína,________________ de_________________ de ______________.

__________________________________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ENTREGA FINAL DO TRABALHO
DE CONCLUSÃO DE CURSO
(PREENCHER COM LETRA LEGÍVEL)

Eu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, orientador(a) do Trabalho de Conclusão(Artigo Científico)
intitulado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dos alunos xxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx,
da Especialização Lato Sensu em xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, declaro para os
devidos fins, que o mesmo foi revisado e todas as correções sugeridas pela banca
examinadora foram feitas.

Araguaína, ____________ de __________ de _______

________________________________________
Profª Me. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Orientador(a)
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