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POLÍTICAS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 
1 EMENTA 
 

O desenvolvimento do trabalho de conclusão pelo acadêmico visa demonstrar os 
conhecimentos teóricos e práticos sobre o tema específico num campo restrito, calibrar a 
qualidade e aproveitamento do ensino que a Faculdade oferece. 

A coordenação fornecerá esclarecimentos aos acadêmicos sobre os temas, 
orientador, acompanhamento no desenvolvimento do trabalho e formação da Pré-
Qualificação e Bancas Finais. 
 
 
2 CONCEITO 
 

Entende-se por Trabalho de Conclusão a atividade teórico-prática que os 
acadêmicos do cursos da Faccat deverão realizar e, posteriormente, documentar através 
de uma monografia, com supervisão da Faculdade e orientação de um professor da 
Instituição e/ou profissional da área. 
 
 
3 OBJETIVOS 
 

A instituição de tais monografias de final de curso visa 
 
- proporcionar ao acadêmico experiências que possibilitem desenvolver o trabalho 
colocando os conhecimentos aprendidos no decorrer do curso, preparando-o para o 
exercício futuro da profissão; 
 
- elaborar um trabalho em duas partes: primeira, fundamentação teórica e segunda, 
um relatório tecnicamente adequado à pesquisa ou ao estudo realizado. 

 
 
4 COORDENAÇÃO 
 

A coordenação do Trabalho de Conclusão será exercida por professores 
designados pela Faculdade. 
 
4.1 Compete ao coordenador: 
 

a) fornecer esclarecimentos aos alunos sobre a natureza e os trabalhos a serem 
realizados no transcorrer do trabalho de conclusão; 

b) acompanhar e orientar os acadêmicos quanto à escolha do assunto a ser 
desenvolvido; 

c) orientar e analisar a escolha do orientador; 
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d) manter contato constante com o acadêmico, para acompanhar o 
desenvolvimento do trabalho; 

e) receber, mensalmente, a ficha de acompanhamento; 

f) organizar a pré-qualificação e o julgamento dos trabalhos, e determinar as 
bancas examinadoras. 

 
 
5 ORIENTAÇÃO 
 

O acadêmico escolherá, para auxiliá-lo, um professor da Instituição ou um 
profissional com competência técnica na área a ser desenvolvido o trabalho. 

 
5.1 Compete ao orientador: 
 

a) prestar orientação técnica; 

b) indicar bibliografia; 

c) acompanhar o trabalho, passo a passo; 

d) ler e corrigir o que o orientando produz; 

e) acompanhar as atividades desenvolvidas pelo orientando; 

f) estabelecer, em conjunto com o acadêmico, a periodicidade de atendimento; 

g) fixar meta e cobrar resultados; 

h) manter atualizada a ficha de acompanhamento do acadêmico; 

i) participar da banca examinadora dos trabalhos, tanto na pré-qualificação como no 
julgamento final. 

 
 
6 ACADÊMICO 
 
6.1 Compete ao acadêmico: 
 

a) buscar o assunto para o desenvolvimento do trabalho dentro de sua área de 
interesse, bem como convidar o orientador; 

b) apresentar a Proposta de Trabalho a ser desenvolvido, o Projeto e, por fim, a 
Monografia; 

c) seguir as normas da ABNT, conforme o Manual para a elaboração e 
formatação de Projetos de Pesquisa e de Trabalhos de Conclusão de Curso - 
TCC – 2011 disponível na internet www.faccat.br (link “alunos” – TCC 2011 - 
senha: tcc2011), bem como revisar a redação do texto; 

d) obter frequência mínima de 2 encontros individuais mensais com os professores 
coordenadores, totalizando, no mínimo, 20 encontros anuais, mediante a 
comprovação nas fichas de acompanhamento; 
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e) obter frequência mínima de 2 encontros individuais mensais com o 
professor/profissional orientador, mediante a comprovação nas fichas de 
acompanhamento; 

f) obter frequência mínima de 75% nas reuniões gerais e individuais, conforme 
normas da Instituição; 

g) apresentar, mensalmente, ao coordenador do TCC e ao orientador ficha de 
acompanhamento de suas atividades; 

h) apresentar a Monografia com 100% dos capítulos prontos na Pré-Qualificação;  

i) apresentar a Monografia final à Banca Examinadora. 
 
 
7 TRABALHO DE CONCLUSÃO 
 

O Trabalho de Conclusão deverá ser entregue ao coordenador até a data 
estabelecida no cronograma de atividades, confeccionado em 6 (seis) vias, conforme 
disposto no Manual para a elaboração e formatação de Projetos de Pesquisa e de 
Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC 2012, disponibilizado na internet www.faccat.br 
(menu “alunos” – TCC 2012 - senha: tcc2012). 

 
 

8 PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
 

A Faculdade oportuniza aos acadêmicos, na sua totalidade, participarem da 
préqualificação, sendo necessário estarem com 100% (cem por cento) do trabalho 
concluído. A pré-qualificação consiste na formação de uma banca composta pelos 
coordenadores, orientador e dois convidados, professor ou profissional, que avaliará e 
sugerirá alterações necessárias e aspectos a serem aprofundados para que o trabalho 
possa ser finalizado com melhor resultado. 
 
 
9 JULGAMENTO 
 

A banca examinadora é formada pelo orientador e dois profissionais ou 
professores, com profundo conhecimento do assunto desenvolvido. A banca examinadora 
recebe com um mês de antecedência o trabalho para análise e emissão de um parecer 
individual, para, no dia da formação da banca, ser emitido o parecer conjunto. 
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10 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DAS FASES DA MONOGRAFIA 
 
Fases Descrição Participantes Peso Nota 

 
Nota 

Ponderada 
Final 

 
1ª fase Projeto 

Desenvolvimento e entrega 
Orientador 1,0 

 
10,0 1,0 

Orientador(a) 
2 Examinadores(as) 

2,0 10,0 2,0 
 

 
 
2ª fase 
 

 
Pré-Qualificação 

Com apresentação de  
100% da Monografia 

Coordenação do TCC 
(Cumprimento, pelo aluno, 
das obrigações do TCC) 

2,0 10,0 2,0 
 

3ª fase 
 

Banca Final 
Monografia Final 

Orientador(a) 
2 Examinadores 

5,0 
 

10,0 5,0 

   10,0 10,0 10,0 
 
 
10.1 Sistema de avaliação da monografia  
 

Tipos Descrição Pontuação Peso 
 

Nota 
Ponderada 

Final 
Aspectos 
Formais 

 

− Linguagem 

− Português 

− Formatação 

0 a 2   
 

2 2,0 

Conteúdo 
 

− Clareza na definição dos objetivos 
− Encadeamento lógico no 
desenvolvimento dos objetivos 

− Autenticidade (personalidade) na 
linguagem e conteúdo 

− Aprofundamento do assunto 

− Criatividade no enfoque do tema 

− Relevância do assunto na sua 
aplicabilidade em nível pessoal e social 

− Referencial teórico 

− Referencial prático 

0 a 5 
 

5 5,0 

Banca 
Examinadora 

 

− Exposição do acadêmico autor: 15 
minutos 

− Respostas do acadêmico autor aos 
questionamentos 

0 a 3 
 

3 3,0 

  Total  10,0 
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10.2 Exemplo da Composição da Nota Final da Monografia do Acadêmico 
 
 
Fases Descrição Participantes Peso Nota 

 
Nota 

Ponderada 
Final 

1ª fase 
 

Projeto 
Desenvolvimento e entrega 

Orientador 
 

2,0 10,0 2,0 

Orientador(a) 
2 Examinadores(as) 

2,0  8,0 1,6  

 
2ª fase 

 

 

 
Pré-Qualificação 

Com apresentação de 
100%  da Monografia 

 

Coordenação do TCC  
(Cumprimento, pelo aluno, 
das obrigações do TCC) 

2,0 
 

10,0 2,0 

3ª fase 
 

Banca Final 
Monografia Final 

Orientador(a) 
2 Examinadores(as) 

5,0 
 

9,0 4,5 

     9,1 
 
 

Nesse exemplo, a nota final será 9,1 e o conceito Plenamente Aprovado. 
 

Conceitos 
 
Reprovado -                       Menos que 6,0 
Aprovado -                         6,0 a 7,9 
Plenamente Aprovado -     8,0 a 9,4 
Aprovado com Distinção - 9,5 a 10,0 
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