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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CURSO – TC 

 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 

relacionadas com o Trabalho de Curso – TC desta Instituição. 

 

Art. 2º O Trabalho de Curso é individual e consiste em pesquisa orientada e relatada 

sob a forma de artigo científico, com, no mínimo, 12 e, no máximo, 15 páginas de 

elementos textuais. 

Parágrafo único. Os objetivos gerais do Trabalho de Curso são os de propiciar aos 

graduandos a oportunidade de desenvolver a capacidade crítica, a competência para 

a produção científica e criativa e o estímulo à pesquisa e à busca pelo conhecimento.  

 

Art. 3º Para apresentar o Trabalho de Curso os(as) discentes desta Instituição 

deverão ser aprovados nas disciplinas Trabalho de Conclusão I e II para a obtenção 

do diploma do referido curso de formação ao qual estão vinculados. 

§1º Poderá matricular-se na disciplina Trabalho de Conclusão I o(a) discente que tiver 

concluído o 7º período do curso, ou que tenha cursado 140 créditos. 

§2º A média final para a provação nos componentes curriculares Trabalho de Curso I 

e II deve ser maior ou igual a 6.0 (seis).  

§3º Em face da natureza dos respectivos componentes curriculares, não existe 

possibilidade de realização de provas e/ou qualquer espécie de trabalhos de 

recuperação das notas. 

 

CAPÍTULO II – DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 4º As atividades de orientação na elaboração do TC deverão ser desenvolvidas 

por professor(a) integrante do quadro de docentes da FAMA.  
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§1º É proibida a orientação de professores fora do quadro de docentes da FAMA. 

§2º Cada professor(a) orientará no máximo 10 (dez) discentes por semestre. 

Art. 5º A orientação do TC tem início a partir da elaboração do projeto de pesquisa na 

disciplina Trabalho de Curso I. (Anexo II – modelo de projeto de pesquisa e de artigo 

científico). 

§1º A orientação deve ser oficializada através do termo de orientação, que deve ser 

preenchido e assinado pelo(a) orientador(a) e pelo(a) discente, vinculando ambos até 

a apresentação. (Anexo III – termo de orientação).  

§2º Após a apresentação do TC, acaso a banca avaliadora indique correções 

necessárias a serem realizadas no trabalho antes do depósito na biblioteca, 

continuam vinculados orientador(a) e discente, até que as correções sejam realizadas. 

§3º A entrega do termo de orientação deve ocorrer até o fechamento da primeira 

unidade avaliativa em cada semestre, sob pena do seu início se postergar para o 

semestre seguinte. 

 

Art. 6º É proibida a mudança de orientador(a) durante o curso da pesquisa.  

§1º Fica assegurado ao professor(a) solicitar junto ao Núcleo de Pesquisa e Extensão 

– NUPE – seu desligamento da orientação, desde que o faça de forma justificada 

através de requerimento por escrito. (Anexo IV – requerimento para desligamento da 

orientação). 

§2º Excepcionalmente será admitido o pedido do(a) discente para a mudança de 

seu(sua) orientador(a), desde que tal fato ocorra em virtude de caso fortuito ou de 

força maior, devendo, para tanto, encaminhar requerimento por escrito devidamente 

justificado ao NUPE. (Anexo V – requerimento para mudança de orientação). 

§3º O requerimento do(a) discente, mencionado no parágrafo anterior, deve vir com a 

devida comprovação da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, bem como com 

a indicação do(a) novo(a) orientador(a).  

§4º O NUPE terá um prazo de até 30 (trinta) dias corridos para avaliar o requerimento 

por escrito encaminhado pelo(a) discente para mudança de orientador(a), podendo, a 

partir de seu julgamento, acatar ou não o pedido do(a) discente, bem como, aceitar 

ou não a indicação do(a) novo(a) orientador(a). 
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§5º O prazo mencionado no parágrafo anterior tem início a partir da data do protocolo 

do requerimento no NUPE. 

§6º Em caso de indeferimento do pedido de mudança de orientador(a), ao(a) discente 

caberá recurso inominado ao Colegiado do Curso, no prazo de 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir da ciência da decisão. (Anexo VI – recurso inominado).  

 

 

CAPÍTULO III – DOS DEVERES DO(A) ORIENTADOR(A) 

 

Art. 7º Compete ao(a) orientador(a), a partir do momento em que o termo de 

orientação é assinado por ele e entregue no NUPE pelo(a) discente, realizar a 

orientação do trabalho, o que envolve a missão de discutir, sugerir ou mesmo propor 

temáticas para o desenvolvimento da pesquisa pelo(a) discente. 

 

Art. 8º O(A) orientador(a) tem o dever, dentre outros, de realizar o atendimento aos 

discentes orientandos, em horário previamente fixado por ele. 

 

Art. 9º Cabe ao(a) orientador(a) o dever de preencher e assinar o parecer final da 

orientação indicando se o TC atende ou não aos objetivos propostos no projeto de 

pesquisa, destacando se o(a) discente compareceu ou não às reuniões de orientação 

e se está apto ou não para submissão à banca avaliadora. (Anexo VII – parecer final 

da orientação). 

  

 

CAPÍTULO IV – DOS DEVERES DO ORIENTANDO 

 

Art. 10 Ao(A) discente em fase de orientação do TC cabem os seguintes deveres: 

I. frequentar as aulas da disciplina Trabalho de Curso I, logrando sua aprovação 

para prosseguimento na orientação; 

II. frequentar as reuniões de orientação convocadas pelo(a) professor(a) 

orientador(a); 
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III. manter contato regular com o(a) orientador(a) para o constante aprimoramento 

da pesquisa; 

IV. seguir as orientações que lhe forem dadas pelo(a) professor(a) orientador(a), 

devolvendo o trabalho para as correções no prazo estipulado pelo mesmo; 

V. cumprir todas as etapas da pesquisa científica, que são: elaboração do projeto, 

elaboração do artigo científico, submissão à avaliação pela banca avaliadora, 

elaboração do artigo final (no caso da banca indicar correções), depósito do TC 

na biblioteca no formato adequado; 

VI. encaminhar o projeto de pesquisa, o artigo preliminar e o artigo final para a 

avaliação. 

 

 

CAPÍTULO V – DO PROJETO DE PESQUISA  

SEÇÃO 1 – DA DISCIPLINA TRABALHO DE CURSO I 

 

Art. 11 O(A) discente deve elaborar seu projeto de pesquisa de acordo com este 

regulamento. 

Parágrafo único. A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos 

estabelecidos pela ABNT.  

 

Art. 12 O projeto de pesquisa deverá possuir a estrutura prevista no anexo I (normas 

para a formatação do artigo científico). 

 

Art. 13 O(A) discente deverá registrar no NUPE o tema escolhido para pesquisa 

quando da entrega do termo de orientação, que deve ser preenchido e assinado 

pelo(a) orientador(a) e pelo(a) discente, vinculando ambos até a apresentação. 

(Anexo III – termo de orientação). 

 

Art. 14 O(A) discente deverá entregar o projeto final, ao final da disciplina, em 01 

(uma) via ao NUPE, no prazo máximo determinado pelo NUPE a cada semestre. 

Parágrafo único. Aprovado o projeto de pesquisa, este deverá ser arquivado no 

NUPE. 
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Art. 15 Cabe aos professores de metodologia que compõem o NUPE a análise e 

aprovação de todos os projetos de pesquisa. Caso o projeto de monografia não seja 

aprovado, o(a) discente deverá matricular-se novamente no componente curricular 

Trabalho de Curso I, o que somente poderá ocorrer no semestre letivo subsequente. 

§1º O prazo pelo NUPE para entrega do projeto é peremptório, não se admitindo 

qualquer tipo de prorrogação.  

§2º A inobservância do prazo referido o parágrafo anterior acarretará automática 

reprovação do(a) discente, não existindo a possibilidade de 2º chamada ou mesmo 

prova final para a entrega de projetos. 

 

 

SEÇÃO 2 – DA DISCIPLINA TRABALHO DE CURSO II 

 

Art. 16 Para entrega do artigo ao NUPE e consequente submissão à banca avaliadora, 

o artigo deverá observar as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), possuindo, obrigatoriamente, os componentes estruturais obrigatórios 

incluídos no anexo I deste regulamento. (Anexo I – normas para a formatação do 

projeto científico e do artigo científico). 

§1º O artigo deverá ser entregue na data estipulada pela coordenação do NUPE em 

2 (duas) vias. Cada uma dessas vias deve vir acompanhada da folha de aprovação e 

do parecer final da orientação, ambos devidamente assinados pelo(a) professor(a) 

orientador(a) autorizando a defesa pública (Anexo VIII – folha de aprovação e anexo 

VII – parecer final da orientação).  

§2º Cada uma das vias físicas tratadas no parágrafo anterior deve vir acompanhada 

de um CD contendo o artigo no formato .docx. e pdf. 

§3º O(A) discente que não apresentar o artigo no prazo estabelecido pelo NUPE 

estará reprovado no componente curricular Trabalho de Conclusão II, devendo 

matricular-se novamente no semestre subsequente. 

§4º O trabalho que contiver plágio será automaticamente rejeitado e o(a) discente 

estará reprovado na disciplina. 

 



                       
 

6 
 

 

 

 

CAPÍTULO VI – DA BANCA AVALIADORA  

 

Art. 17 O artigo será avaliado por uma banca examinadora formada por 02 (dois) 

professores designados pela coordenação do NUPE.  

Parágrafo único. Estes serão avisados com antecedência mínima de 15 dias 

corridos, por meio de notificação escrita com a qual seguirá também cópia do artigo a 

ser examinado.  

 

Art. 18 O(A) orientador(a) não poderá fazer parte da banca examinadora. 

 

Art. 19 A banca examinadora deverá observar os critérios elencados na ata de 

avaliação do artigo pela banca. (Anexo IX – ata de avaliação do artigo pela banca).  

§1º A banca examinadora poderá sugerir reformulações no artigo, tanto na redação, 

quanto no conteúdo e nas estruturas formal e metodológica, estando o depósito final 

do artigo ao NUPE vinculado à prévia correção indicada pela banca. 

§2º A correção de que fala o parágrafo anterior deve ser indicada no parecer da banca 

avaliadora de forma clara, indicando-se o que deve ser alterado no artigo para que 

o(a) orientador(a) possa proceder à verificação antes da entrega final ao NUPE.  

§3º A verificação das correções pelo(a) orientador(a) prevista no parágrafo anterior 

dispensa o preenchimento de novo parecer final da orientação, bastando, para tanto, 

a assinatura na folha de aprovação. 

 

Art. 20 Em caso da banca avaliadora sugerir a alteração do artigo como requisito para 

seu depósito final no NUPE, o prazo para a referida correção será de 30 (trinta) dias 

corridos. 

Parágrafo único. O prazo de que trata o artigo antecedente poderá ser dilatado pelo 

NUPE em virtude de caso fortuito ou de força maior, devendo o(a) discente, para tanto, 

encaminhar requerimento por escrito devidamente justificado ao NUPE. (Anexo X – 
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requerimento para dilação do prazo final para entrega do TC após a realização da 

banca). 

 

 

CAPÍTULO VII – DA DEFESA 

 

Art. 21 As defesas são públicas e deverão ser comunicadas ao público acadêmico 

nos quadros de aviso da FAMA, ou no site da Faculdade ou mesmo através do portal 

acadêmico. 

 

Art. 22 Instalada a banca, o(a) discente terá o prazo de 10 minutos para fazer um 

resumo oral de seu trabalho.  

 

Art. 23 Após a explanação do(a) discente, os professores poderão arguí-lo em um 

tempo de 20 minutos, sendo 10 minutos para cada avaliador, podendo-se prorrogar 

tal tempo caso sintam necessidade. 

§1º Terminado o Exame, a Banca Examinadora reunir-se-á secretamente para 

deliberar sobre a nota do(a) discente imediatamente. 

§2º A banca poderá condicionar a aprovação do artigo ao atendimento das 

recomendações que forem feitas no decorrer da apresentação e registradas na ata de 

avaliação do artigo pela banca (Anexo IX – ata de avaliação do artigo pela banca). 

 

Art. 24 No que se refere aos critérios de avaliação, os professores examinadores 

atribuirão à produção textual nota de 0 (zero) a 7 (sete) e atribuirão à apresentação 

oral nota de 0 (zero) a 3 (três), conforme os critérios apontados na ata de avaliação 

do artigo pela banca (Anexo IX – ata de avaliação do artigo pela banca). 

 

Art. 25 Para aprovação, o(a) discente deverá ter no mínimo média 6,0 (seis). 
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CAPÍTULO VIII – DO DEPÓSITO NA BIBLIOTECA 

 

Art. 26 Uma vez aprovado o artigo na banca avaliadora sem necessidade de 

correções, o(a) discente deverá entregar a ata de avaliação do artigo pela banca ao 

NUPE e uma via do artigo em formato digital na Secretaria da FAMA, a qual será 

arquivada na Biblioteca Central desta Instituição. 

Parágrafo único. A entrega digital de que trata este artigo se refere à entrega do 

artigo gravado em dvd digital nos formatos docx. e pdf de acordo com o modelo de 

entrega do dvd digital na biblioteca. (Anexo XI – modelo de entrega do dvd digital na 

biblioteca). 

 

 

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 27 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo NUPE. 

 

Art. 28 O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao de sua aprovação 

pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE), sendo inclusive aplicável aos 

discentes matriculados nas disciplinas de Trabalho de Curso I e II do semestre em 

curso (2017.2). 

 

 

Maceió, Alagoas, 16 de agosto de 2017 

 

 

 

____________________________________ 

Carla Priscilla B. Santos Cordeiro 

Coordenação do NUPE 


