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RESOLUÇÃO Nº 095/2017-SGFMB 

 

Aprova o Regulamento do Trabalho de Conclusão 

de Curso - TCC no Curso de Bacharelado em 

Enfermagem da Faculdade Montes Belos 

 

Considerando o disposto no Regimento Interno Arts 30 a 33, incisos e parágrafos. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE MONTES BELOS - CONSUP  APROVOU E O (A) 

DIRETOR (A) GERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS E REGIMENTAIS, 

SANCIONA A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso- TCC no Curso 

de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Montes Belos, cujo inteiro teor se publica 

em anexo. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

 

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

 

 

São Luís de Montes Belos, 13 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

ProfºMs. Paulo Eustáquio Resende Nascimento 

Diretor Geral FMB 

 

Resolução n. 001/20014 – CONSUP/FMB 
                                                                                                                                             Regulamento do Regime de Exercícios Domiciliares  
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REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente regulamento tem por objetivo disciplinar o Trabalho de Conclusão de 

Curso, bem como o cumprimento de sua carga horária, com o propósito de aprimorar a 

formação acadêmica, a relação entre teoria e prática, em acréscimo as atividades 

curriculares do curso de Enfermagem da Faculdade Montes Belos – FMB. 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso ocorre no último ano do curso de 

Enfermagem e possui carga horária própria discriminada na matriz curricular, sob a 

denominação de Trabalho de Conclusão de Curso I (TCCI) e Trabalho de Conclusão 

de Curso II (TCCII). 

 

Art. 2° - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), é o trabalho final, autoral, 

produzido pelo aluno de forma individual ou em dupla, sob a orientação de um 

Professor Orientador, supervisionado pela Coordenação de Curso, apresentado sob a 

forma de artigo científico, precedido de um projeto de pesquisa, com atribuição de 

nota e com a natureza de aprovação ou reprovação.  

 

§1º O artigo é um documento de autoria declarada, que apresenta e discute 

ideias, métodos, técnicas, processos e resultados de estudo realizado em uma 

determinada área do conhecimento e que consiste numa pesquisa individual 

orientada e devidamente desenvolvida sob a modalidade de Artigo Científico. 
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§2º Por meio do TCC, desenvolve-se a integração dos conteúdos que compõem as 

disciplinas dos cursos e conduz-se o aluno à iniciação da pesquisa científica e 

tecnológica. 

§3º Para desenvolver o TCC, o aluno deverá ter em vista um tema, do qual surgirá 

uma questão que o instigue à pesquisa em alguma área ou disciplina do seu curso. 

A partir daí, ele precisa procurar um professor orientador especializado no tema 

escolhido. Em seguida, tem que elaborar um projeto de pesquisa composto de 

etapas formais regulamentadas pelas normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e adotadas pela FMB. 

 

§4º O TCC pode estar correlacionado aos conteúdos e conhecimentos de uma ou 

mais disciplinas específicas, bem como ao estágio supervisionado. 

 

§5º Nesse processo, o orientador acompanhará o aluno durante toda a sua 

pesquisa, através da Ficha de Acompanhamento Individual Semanal (Anexo D), 

avaliando o projeto, indicando bibliografia, fazendo leituras críticas do trabalho, 

acompanhando-o em todas as etapas necessárias ao desenvolvimento da 

pesquisa e qualificação do aluno, julgando finalmente se ele está apto à 

apresentação bem-sucedida do artigo e se este condiz com o nível técnico e 

científico, para apresentação oral a uma banca examinadora. 

 

§6º Por critério metodológico e didático, no TCCI o aluno toma conhecimento do 

aspecto teórico e formal do projeto de pesquisa e do artigo, de acordo com as 

normas técnicas da ABNT, já iniciando a elaboração e orientação do seu trabalho 

científico. Assim preparado, o discente ingressará, com maior segurança, no 

TCCII, período em que ele se aprofundará no trabalho de sua pesquisa, 

envolvendo as diversas atividades previstas, e dará continuidade à sua produção 

textual, com vista a finalizar o artigo, para apresentação à banca examinadora, 

dentro do cronograma estabelecido no projeto de pesquisa. 

 

§7º Com a apresentação e aprovação do TCC, desde que integralizadas todas as 

demais disciplinas previstas na matriz curricular, o aluno conclui seu curso de 
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graduação, podendo seu trabalho ganhar divulgação nos meios de produção 

intelectual da FMB ou em outros meios. 

 

Art. 3° - O objetivo geral do Trabalho de Conclusão de Curso é propiciar aos acadêmicos 

dos cursos de graduação de Enfermagem da FMB a oportunidade para demonstrar o 

grau de habilidade adquirido durante o Curso, o aprofundamento temático, o estímulo à 

produção científica, a consulta de bibliografia especializada e o aprimoramento da 

capacidade de interpretação e da crítica. 

 

Art. 4º -  O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser realizado num período total de, pelo 

menos, 120 (cento e vinte) horas de atividades, divididas em dois períodos sob a 

orientação de um professor com conhecimento específico em elaboração de projeto de 

pesquisa (Trabalho de Conclusão de Curso I) e um professor orientador para 

acompanhar a execução do projeto e a transformação do mesmo em artigo científico 

(Trabalho de Conclusão de Curso II).  

 

§1º As atividades do Trabalho de Conclusão de Curso devem ser realizadas 

durante os períodos letivos, sendo que o prazo para a entrega do Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II obedecerá ao cronograma divulgado no início de cada 

semestre pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

§2º Somente poderá ser matriculado na disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso, o acadêmico que já tiver cursado e/ou obtido a aprovação na disciplina 

Metodologia Científica. 

 

§3º Somente poderá ser matriculado na disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso, o acadêmico que já tiver cursado e/ou obtido aprovação na disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso I. 

 

Art. 5º As atividades de Trabalho de Conclusão de Curso deverão ser cumpridas pelo 

acadêmico que, matriculado no penúltimo período do respectivo curso estiver também 

matriculado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I e que, matriculado no último 
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período do mesmo curso estiver matriculado na disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso II. 

Art. 6º Ao juízo do orientador, os recessos acadêmicos podem ser considerados períodos 

normais de realização das atividades de Trabalho de Curso. 

 

Art. 7º As atividades que excederem a carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas 

não serão computadas no histórico escolar. 

 

Art. 8º O Trabalho de Conclusão de Curso é parte integrante da grade curricular. 

 

Art. 9º O desenvolvimento da atividade de Trabalho de Conclusão de Curso consiste em 

duas fases: 

 

I.Trabalho de Conclusão de Curso I: elaboração e apresentação do Projeto de 

Pesquisa 

 

II.Trabalho de Conclusão de Curso II: desenvolvimento, formatação e entrega da 

versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso (formato de artigo) 

 

Parágrafo único. No Trabalho de Conclusão de Curso I, o orientando poderá 

procurar um professor orientador, respeitando a área de domínio de conteúdo do 

orientador e a quantidade de vagas para cada orientador, em consonância com a 

programação da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Art. 10º O TCC, realizado em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso, tem a 

finalidade de consolidar o conhecimento acumulado pelo discente durante sua formação 

acadêmica, levando-o à produção de um artigo acerca de um tema específico e em 

conformidade com as normas da ABNT.  

 

Parágrafo único. O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade de natureza 

acadêmica e pressupõe a alocação de tempo específico dos Professores à 

atividade de Orientação, na forma prevista nas normas internas.  
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CAPÍTULO II 

 

DO ORIENTADOR DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 11º Estará apto a orientar o Trabalho de Conclusão de Curso, docentes do Curso de 

Enfermagem da FMB, devendo possuir no mínimo título de especialização ou mestrado 

e, obrigatoriamente, estar ministrando aulas nos respectivo curso e turnos em que o 

acadêmico estejam cursando. 

 

Art. 12° Pode o aluno contar com a colaboração de outro professor do curso, ou de 

profissional que não faça parte do Corpo Docente da IES, atuando como co-

Orientador, desde que obtenha a aprovação de seu Orientador e o nome do co-

Orientador deve constar nos documentos e relatórios entregues pelo aluno.  

  

Art. 13º Cada orientador poderá ter, no máximo, 12 (doze) orientandos. 

 

§1º Casos excepcionais deverão ser comunicados à Coordenação de Trabalho de 

Conclusão de Curso que levará a conhecimento das Coordenações de Curso para 

as devidas apreciações expressas. 

 

§2º Na hipótese de o professor possuir mais de 12 (doze) orientandos, o 

pagamento pela orientação quedará restrita ao máximo previsto no caput deste 

artigo. 

 

Art. 14° Na situação em que o acadêmico não encontre nenhum Professor que se 

disponha a assumir a sua orientação, deve procurar o Coordenador do Curso a fim 

de que lhe indique um Orientador.  

 

Parágrafo único - Na indicação de Professores Orientadores, o Coordenador 

deve levar em consideração, sempre que possível, a distribuição de acordo 

com as áreas de interesse dos Professores, bem como a distribuição 

eqüitativa de orientandos entre eles. 
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Art. 15º - A substituição de Orientador só é permitida quando outro Docente assumir 

normalmente a orientação, mediante aquiescência expressa do Professor 

substituído.  

 

Art. 16º Compete ao professor orientador: 

 

I. Cumprir, improrrogavelmente, o cronograma semestral divulgado pela 

Coordenação de Trabalho de Curso; 

II. Assinar, no início do semestre letivo, termo de aceite entre acadêmico e 

professor, podendo rever esse compromisso, justificadamente; 

III. Orientar o acadêmico em dia e horário prefixados com o mesmo, conforme 

previsto no termo de aceite conforme ficha de acompanhamento (Anexo D);  

IV. Orientar o Trabalho de Curso somente nas dependências da FMB;  

V. Solicitar, regularmente, os fichamentos (de forma física) e relatórios aos 

alunos; 

VI. Entregar o relatório mensal à Coordenação de TCC das atividades 

desenvolvidas com o orientando até o dia 20 (vinte) para o devido pagamento 

das orientações; 

VII. Marcar juntamente com o orientando, comunicando por escrito (Termo de 

Liberação para Defesa – Anexo A) ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de 

Curso autorização para o orientando apresentar o trabalho concluído perante a 

Banca Examinadora; 

VIII. Apresentar a nota final do orientando ao Coordenador de Trabalho de 

Curso, conforme calendário acadêmico.  

 

Art. 17º Em caso de impedimento do orientador deverá substituí-lo um professor 

indicado pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso. A ele incumbirá: 

 

I. Verificar o cumprimento das normas do TCC, previstas na legislação 

educacional e institucional da FMB. 

II. Compor a banca examinadora. 

III. Apreciar e acatar, de acordo com as exigências do regulamento do TCC, o 

nome do convidado do aluno para compor a banca examinadora. 
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IV. Avaliar e aprovar a indicação dos membros da banca examinadora, 

inclusive indicando, se necessário, membro(s) para a composição dessa banca. 

V. Avaliar e aprovar o trabalho de pesquisa apresentado pelo aluno. 

VI. Conduzir e ao mesmo tempo exigir do aluno um Trabalho de Conclusão de 

Curso de qualidade, que tenha consistência científica e seja academicamente 

apresentável na comunicação escrita e oral. 

VII. Encaminhar o resultado final emitido pela banca examinadora à Secretaria 

de Controle e Registro Acadêmico da FMB para registro de nota no histórico 

escolar do aluno. 

VIII. Cumprir outras atribuições referentes ao TCC constantes nos 

instrumentos normativos da FMB. 

 

Art. 18º - A responsabilidade pela elaboração das atividades de Trabalho de Curso I 

e II é integralmente do aluno, o que não exime o professor orientador de 

desempenhar adequadamente, dentro das normas definidas neste regulamento, as 

atribuições decorrentes da sua atividade de orientação. 

 

Parágrafo Único - O não cumprimento do disposto neste regulamento autoriza 

o Professor a desligar-se dos encargos de orientação, através de comunicação 

oficial ao Coordenador do Curso. 

 

CAPÍTULO III 

 

 

Art. 19º - Considera-se aluno em fase de realização do trabalho de conclusão do 

curso aquele regularmente matriculado na disciplina respectiva, pertencente ao 

currículo do curso. 

 

Art. 20º Compete ao discente durante o desenvolvimento das atividades de Trabalho de 

Conclusão de Curso: 
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I. Cumprir, no mínimo, 60 (sessenta) horas em cada semestre na atividade 

de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I e II), incluídas nessas horas as 

atividades de pesquisa em biblioteca, bases virtuais de dados, fichamentos, 

entrevista, formatação, redação, coleta de dados, etc.; 

II. Comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos encontros 

previstos com o orientador;  

III. Cumprir, improrrogavelmente, o cronograma semestral divulgado pela 

Coordenação de Trabalho de Curso;  

IV. Desenvolver as atividades necessárias à redação do Trabalho de Curso; 

V. Buscar a fidelidade de autoria no Trabalho de Conclusão de Curso, não se 

nomeando autor de palavras, conceitos, pensamentos, trechos e outros, que não 

foram por si, próprio, escrito, sob pena de incorrer na penalidade de reprovação 

sumária. 

 

Art. 21º Fica assegurado a cada aluno ou dupla um orientador para o desenvolvimento 

do Trabalho de Curso. 

Art. 22º - O controle da frequência, bem como a carga horária necessária para realização 

do projeto do TCC ficará sob a responsabilidade do orientador (Anexo D). 

 

Art. 23º - O aluno em fase de realização do trabalho de conclusão do curso tem os 

seguintes deveres: 

 

I. Frequentar a disciplina de TCC; 

II. Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador e/ ou pelo seu 

Orientador; 

III. Manter contatos no mínimo semanalmente com o Professor Orientador 

para discussão e aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar 

eventuais faltas; 

IV. Cumprir o calendário divulgado pela Coordenadoria para entrega de 

projetos e versão final do trabalho de conclusão do curso;  

V. Elaborar a versão final do trabalho de conclusão do curso, de acordo 

com o presente regulamento e as instruções de seu Orientador; 
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VI. Entregar à Secretaria, no prazo determinado pela Coordenação, 3 

(três) cópias da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, junto com os 

nomes dos dois professores, e do Orientador, que formarão a Banca 

Examinadora; 

VII. Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DO TRABALHO DE CURSO E DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 24º Serão considerados elementos de avaliação: 

 

I. As apreciações registradas pelo professor e/ou orientador (TCC I e II); 

II. A frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos 

encontros realizados com o professor e/ou o orientador (TCC I e II); 

III. A apresentação física e oral do projeto de pesquisa (TTC I) e, da mesma 

maneira, do artigo científico para defesa junto à Banca Examinadora (TCC II), que 

fará sua análise à partir da Ficha de Avaliação de Desempenho do Discente 

(Anexo E).  

 

Art. 25º Em sua avaliação, o professor orientador levará em conta: 

 

I. O interesse do acadêmico; 

II. A assiduidade nos encontros programados; 

III. O cumprimento das etapas do plano de trabalho; 

IV. Os relatórios parciais escritos, solicitados pelo orientador; 

V. O conteúdo e a forma do trabalho final. 

 

Art. 26º No TCC I, a nota de N1 será atribuída em função do desenvolvimento parcial do 

projeto contemplando as etapas: apresentação/introdução, justificativa e objetivos, 

metodologia, o qual será atribuída nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). A nota de N2 será 

composta pela entrega da fundamentação teórica e metodológica, cronograma e 
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referências que foram citadas no corpo do projeto e apresentação oral do projeto a uma 

banca qualificadora, aos quais será atribuída nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

 

Parágrafo único. O aluno que não se submeter à apresentação oral do projeto de 

pesquisa não terá nota atribuída a N2, o que redundará na reprovação TCC I. 

 

Art. 27º No Trabalho de Curso II, o aluno deverá entregar ao professor a sua versão final 

do Trabalho de Curso, bem como os fichamentos e relatórios solicitados pelo orientador. 

 

Art. 28º No Trabalho de Curso II, a nota de N1 será atribuída em função do 

desenvolvimento do artigo, dos fichamentos, relatórios previstos e as supervisões, aos 

quais será atribuída nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pelo orientador e professor da 

disciplina. A nota de N2 será atribuída pela Banca Examinadora e variará de 0,0 (zero) a 

10,0 (dez) (Anexo E). 

 

§1º Em sua avaliação, a Banca Examinadora levará em consideração o trabalho 

escrito e a apresentação oral. 

 

§2º O aluno que não se submeter à defesa oral será, automaticamente, reprovado 

em TCC II.  

 

§3º A Coordenação do Curso, em consonância com a Direção Geral poderá ainda 

optar por realizar a banca de avaliação da versão final do Trabalho de Conclusão 

de Curso em formato de Pôster, por meio da realização de um evento científico 

envolvendo o corpo docente e discente do curso. Essa estratégia poder-se-á 

ocorrer por curso, por área da ciência ou todos os cursos da Faculdade Montes 

Belos. 

 

Art. 29º O aluno que for reprovado em TCC I poderá cursar TCC I e II em conjunto, ou 

seja, no mesmo semestre. 

 

§1º O acadêmico que estiver cursando TCC I pela primeira vez não poderá fazê-lo 

em conjunto com Trabalho de Curso II. 
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§2º Caso seja constatada pelo orientador, pelos integrantes da Banca 

Examinadora ou pela Coordenação de Trabalho de Curso a ocorrência de plágio, o 

acadêmico será reprovado sumariamente, devendo cursar a disciplina 

novamente. 

 

§3º Somente em casos excepcionais, por motivo de saúde ou de força maior, 

devidamente comprovados e aceitos pelo orientador de conteúdo e pela 

Coordenação do Curso, poderá o aluno requerer a prorrogação, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, para apresentação do seu artigo, após o período de férias 

escolares, devendo para tanto efetivar nova matrícula no curso. 

 

§4º Caso o aluno não cumpra o prazo da prorrogação, ele ficará na condição de 

dependente da disciplina até apresentação do artigo à banca examinadora, sendo 

garantido a ele o direito à rematrícula, na condição de dependente, até o prazo 

máximo de integralização da matriz curricular do curso. 

 

§5º A prorrogação do prazo deverá ser requerida na Secretaria de Controle e 

Registro Acadêmico, dentro de 03 (três) dias, a partir do dia da defesa oral, 

estando o requerimento sujeito à apreciação, também dentro de 03 (três) dias, do 

orientador e da Coordenação do Curso. 

 

§6º Caso seja reprovado, por média de aproveitamento ou por falta, no TCCI ou 

no TCCII, o aluno entrará na condição normal de dependência, devendo 

matricular-se e cumprir a dependência até a apresentação do Trabalho de 

Conclusão de Curso à banca examinadora, observando-se o seu direito ao prazo 

máximo de integralização da matriz curricular do curso. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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DA BANCA QUALIFICADORA 

 

Art. 30º O aluno devidamente matriculado no TCC I deverá defender seu projeto de, de 

forma oral, perante uma Banca Qualificadora, constituída pelo orientador e, pelo menos, 

mais 01 (um) professor do respectivo curso. 

 

Art. 31º O agendamento do acadêmico para a participação na Banca Qualificadora 

dependerá da anuência expressa do orientador da disciplina de TCC I. 

 

Art. 32º A prévia defesa do TCC I perante a Banca Qualificadora consiste em: 

 

I. Apresentação oral do projeto pelo acadêmico que ocorrerá no tempo 

máximo de 10 (dez) minutos; 

II. Questionamento por parte dos integrantes da Banca Avaliadora no tempo, 

máximo, de 5 (cinco) minutos para cada integrante; 

III. Feedback oral ao aluno sobre a apresentação e a proposta do Projeto. 

 

Art. 33º A nota NII consistirá na média aritmética obtida da soma das avaliações das 

atividades desenvolvidas durante o período de orientação pelo professor da disciplina 

de TCC I e pela avaliação da apresentação oral do projeto de pesquisa. 

 

Art. 34º O não comparecimento do acadêmico à Banca Qualificadora implica em 

reprovação sumária na disciplina de TCC I. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 35º A defesa do artigo científico será realizada pelo acadêmico que estiver 

matriculado na disciplina TCC II (último semestre), perante uma Banca Examinadora, 

constituída pelo orientador e mais 02 (dois) convidados perante a entrega da Carta 

Convite pelo orientador ou professor(a) da disciplina de TCC (Anexo B), podendo ser 
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um professor da FMB ou de outra instituição ou pessoa de outro órgão, que tenha 

vinculação com o tema da pesquisa, para compor a banca examinadora da FMB. 

 

§1º Os integrantes da Banca Examinadora deverão atuar na área do tema objeto do TCC. 

 

§2º Os membros da Banca Examinadora não poderão ter nenhum grau de parentesco 

com o orientando e nem entre si e receberão uma Declaração de Participação em Banca 

imediatamente após a avaliação de cada trabalho (Anexo C). 

Art. 36º Cada integrante da Banca Examinadora deverá receber do aluno 01 (uma) cópia 

escrita da versão final do TCC, para leitura, em até10 (dez) dias úteis antes da defesa. 

 

Parágrafo único. Caso esse prazo não seja observado, a data prevista para 

realização da Banca Examinadora ficará automaticamente cancelada, sendo 

necessário novo agendamento com a Coordenação de TCC. 

 

Art. 37º A defesa do artigo científico perante a Banca Examinadora consiste em: 

 

I. Apresentação oral pelo acadêmico no tempo, máximo, de 20 (vinte) 

minutos; 

II. Questionamento por parte dos integrantes da Banca Examinadora no 

tempo, máximo, de 10 (dez) minutos para cada integrante; 

III. Resposta do aluno aos questionamentos da Banca no tempo, máximo, de 

10 (dez) minutos; 

IV. Deliberação sigilosa entre os integrantes da Banca Examinadora para 

atribuição da nota do acadêmico; 

V. Divulgação da nota do acadêmico e lavratura da ata de defesa. 

 

Art. 38º Se, por motivos de força maior ou caso fortuito, algum dos integrantes da Banca 

Examinadora não comparecer no dia marcado para sua realização, a Coordenação de 

Trabalho de Conclusão de Curso, de imediato, substituirá o membro faltante, ou, 

nomeará um professor da Instituição para integrar a Banca, no sentido de se evitar o 

adiamento desta. 
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Parágrafo único. Em caso de extrema necessidade, o adiamento de uma Banca 

somente poderá ocorrer mediante a autorização expressa da Coordenação de 

Trabalho Conclusão de Curso, com a ciência e concordância da Coordenação do 

respectivo Curso, do acadêmico e demais integrantes da Banca. 

 

Art. 39º - Cada membro da banca dá notas de 0 a 10 para os seguintes critérios de 

análise do Trabalho de Conclusão de Curso: 

 

I. Estrutura de acordo com as normas estipuladas pela FMB; 

II. Qualidade gramatical e ortográfica de acordo com a norma culta da língua 

portuguesa; 

III. Relevância social e científica do trabalho; 

IV. Qualidade da articulação entre as diferentes bibliografias utilizadas no 

texto; 

V. Clareza, coesão e articulação na apresentação do tema e dos objetivos do 

trabalho; 

VI. Clareza, coesão e articulação do texto na descrição do Método utilizado; 

VII. Clareza, coesão e articulação do texto na apresentação dos Resultados 

obtidos. 

§1° No caso de apresentação pública, somam-se aos critérios acima descritos: 

a. Clareza e preparo da exposição pelo aluno; 

b. Resposta às arguições feitas pela Banca. 

 

§2° A nota atribuída por cada membro da banca é a média aritmética das notas em 

cada um dos critérios descritos acima. 

 

§3° A nota final do aluno é a média aritmética das notas atribuídas por cada membro 

da banca. 

 

§4° Será considerado aprovado o aluno com NF maior ou igual a 7,0 e que tenha 

comparecido no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das reuniões de orientação. 
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CAPÍTULO VII 

 

DA COORDENAÇÃO DE TCC 

 

Art. 40º As atividades de Trabalho de Conclusão de Curso serão coordenadas e dirimidas 

pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso, sob a supervisão da Coordenação 

do Curso. 

 

Art. 41º A Coordenação de Curso, por intermédio de seu (sua) Gestor (a), escolherá um 

professor do respectivo Curso para ser o (a) Coordenador (a) de Trabalho de Conclusão 

de Curso, com aprovação da Diretoria Geral da FMB.  

 

Parágrafo único. A escolha do (a) Coordenador (a) será feita considerando, dentre 

outros critérios, titulação, tempo de experiência no magistério superior, tempo de 

experiência em orientação de Trabalho de Conclusão de Curso e disponibilidade 

de carga horária.  

 

Art. 42º Compete ao (à) Coordenador (a) de TCC: 

 

I. Estabelecer, junto com o Coordenador do Curso, o cronograma das 

atividades de TCC a cada início de semestre; 

II. Elaborar um cadastro detalhado das áreas de pesquisa e respectivos 

professores dos respectivos Cursos para facilitar a escolha de orientadores pelos 

acadêmicos; 

III. Organizar e promover a celebração formal do vínculo de orientação dos 

professores com os acadêmicos, prevendo os plantões de atendimento para as 

devidas orientações, bem como manter atualizado o vínculo entre orientador e 

orientando; 

IV. Manter informada as Coordenações de Curso sobre o andamento das 

atividades de TCC I e II, externando, ao final de cada semestre, a avaliação 

qualitativa das atividades desenvolvidas em cada fase; 

V. Organizar as Bancas Qualificadoras e Avaliadoras; 
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VI. Organizar e manter atualizado em arquivo os TCC’s dos acadêmicos dos 

respectivos Cursos;  

VII. Responsabilizar-se frente à Secretaria de Controle e Registro Acadêmico 

pela lista final de frequência e notas de TCC I e II, a partir das informações 

enviadas pelos professores orientadores;  

VIII. Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento. 

 

Art. 43º A Coordenação de TCC será avaliada pelo Colegiado do seu respectivo Curso no 

final de cada ano letivo. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

 

Art. 44º Na realização do TCC (I e II), o aluno tem os seguintes direitos e deveres: 

 

I. Tomar conhecimento do regulamento e das normas do TCC e sua 

sistemática; 

II. Realizar a matrícula nas disciplinas TCC I e II na Secretaria de Controle e 

Registro Acadêmico da FMB, seguindo sua matriz curricular; 

III. Escolher e indicar o seu orientador do TCC à Coordenação do Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

IV. Elaborar o projeto de pesquisa, que deverá ser aprovado pelo orientador e 

pela Coordenação do Curso, mediante a emissão de uma declaração de que o 

projeto é viável, quando solicitada; 

V. Responsabilizar-se pela pesquisa proposta no TCC; 

VI. Frequentar as reuniões, seminários, encontros e cumprir o cronograma de 

orientação do TCC; 

VII. Apresentar periodicamente ao orientador, conforme cronograma 

estabelecido no projeto, o desenvolvimento da pesquisa, bem como assinar o 

Relatório de Orientação em cada encontro com o orientador (Anexo D); 
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VIII. Agendar sua apresentação após o orientador assinar o Termo de Liberação 

para defesa (Anexo A); 

IX. Apresentar uma cópia encadernada do artigo para cada um dos membros 

componentes da banca examinadora, com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

da data marcada para a sua apresentação; 

X. Convidar, de acordo com a sua vontade, para compor a banca 

examinadora, um professor da FMB ou de outra instituição ou pessoa de outro 

órgão, que tenha vinculação com o tema da pesquisa – estando este convidado 

sujeito à apreciação e aprovação do orientador e da Coordenação do Curso 

(Anexo B); 

XI. Comparecer perante a banca examinadora, para a apresentação do artigo, 

na data estipulada por ele e seu orientador; 

XII. Realizar no artigo, se necessário, os ajustes apontados pela banca 

examinadora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, reencaminhando devidamente 

revisada ao orientador para seu aferimento final antes de ser impressa a cópia 

definitiva para posterior arquivamento na faculdade; 

XIII. Preparar uma cópia do artigo em meio digital, no formato PDF, em CD 

mídia preta, para o arquivo digital da FMB; 

XIV. Solicitar uma cópia da Ata de apresentação do TCC, que lhe confere 

aprovação na disciplina; 

XV. Cumprir outros direitos e deveres referentes ao TCC definidos nos 

instrumentos normativos da FMB. 

 

Parágrafo único. A conclusão do artigo e a aprovação do TCC, de acordo com as 

normas estabelecidas é imprescindível para a atribuição da nota de 

aproveitamento e, consequentemente, a colação de grau e a confecção de diploma 

do aluno, uma vez integralizadas todas as demais disciplinas. 

 

CAPÍTULO VIX 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
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Art. 45º Qualquer modalidade de fraude (plágio) comprovada é considerada falta grave, 

sujeita à reprovação sumária, sem prejuízo das sanções disciplinares previstas no 

Regimento Interno da FMB. 

 

Parágrafo único. Com base no artigo do código Penal que define como crime a 

prática de plágio: Código Penal Crime contra o Direito Autoral, previsto nos 

Artigos 7, 22, 24, 33, 101 a 110, e 184 a 186 (direitos do Autor formulados pela 

Lei 9.610/1998) e 299 (falsidade ideológica). Fica estabelecido que o TCC que for 

flagrado como plágio parcial, integral ou conceitual receberá nota zero (0) e o 

aluno poderá ser punido de acordo com o disposto no Manual de Informação ao 

Aluno que prevê advertência verbal ou escrita, suspensão do aluno por uso de 

meio fraudulento nos atos escolares e até expulsão em caso de reincidência.  

 

Art. 46º Os TCC’s serão conservados, em arquivos próprios, na Biblioteca da FMB. 

 

Art. 47º A solução de casos especiais ou em regime de exceção por motivos de força 

maior devidamente justificados pelo (s) aluno (s), professores, ou orientador (es), cujas 

requisições demandem ajustes é de competência do Coordenador de Curso, ouvido o 

Colegiado do Curso e a Diretoria Geral, desde que atendidas as normas ora instituídas. 

 

Art. 48º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Enfermagem, em 

conformidade com o Regimento Interno da instituição. 

 

Art.49º Este regulamento entra em vigor nos termos à partir de sua publicação. 

Revogam-se as disposições em contrário. 

 

São Luís de Montes Belos, GO, 2017. 

 

ANEXO A 
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COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA DEFESA 

 

Eu, Prof(a) _____________________________________________________ autorizo o(a) 

acadêmico(a): ___________________________________________________________ de acordo com o 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso e do calendário de Trabalho de 

Conclusão de Curso, a promover o agendamento da apresentação do Artigo Científico 

intitulado ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________ perante a Banca Examinadora. 

 

 

 

São Luís Montes Belos, _____ de _______________ de 2017. 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 
Orientador(a)                                                                  Orientando(a) 

 

 

 

ANEXO B 
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COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

CARTA-CONVITE PARA BANCA EXAMINADORA 

 
 

São Luís de Montes Belos, ____ de _________________de 20_____ 

 

Ilmo(a). Sr(a). _______________________________________________________ 

  

Na qualidade de professor(a) da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso do 

Curso de Bacharel em Enfermagem da Faculdade Montes Belos, tenho a honra e a 

satisfação de CONVIDAR Vossa Senhoria para compor a Banca Examinadora de Defesa 

do Artigo Científico do Discente 

__________________________________________________________________________________ a qual será 

realizada no dia _____/____/____, às_________ horas. Por oportuno, segue, em anexo, um 

exemplar do Artigo Científico intitulado _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Na certeza de poder contar com a vossa participação, esta Coordenadora, desde 

já, agradece a colaboração de Vossa Senhoria e renova-lhe os laços de admiração e 

estima. 

 

_______________________________________________________ 
Professor(a) da Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

Declaro que recebi o presente convite com a cópia do Artigo Científico em 

_____/_____/_____. 

Nome e Assinatura do Convidado: _______________________________________________________ 
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ANEXO C 

 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 A Faculdade Montes Belos, neste ato representada pelo(a) Professor(a) da 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso ______________________________________________, 

DECLARA para os fins que se fizerem necessários que o Sr(a) 

___________________________________________________________________________ participou, na condição 

de membro avaliador, da seguinte Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de 

Curso:  

 

Nome do concluinte: _________________________________________________________  

 

Título do Trabalho de Conclusão de Curso (artigo científico): _______________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________   

Data da defesa: ____/____/_____  

Por ser a expressão da verdade, firmo e assino a presente DECLARAÇÃO, para que 

a mesma surta seus efeitos legais e jurídicos. 

 

São Luís de Montes Belos-GO. ____/____/_____ 

___________________________________ 
Prof(a) da Disciplina de TCC 
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ANEXO D 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE ORIENTAÇÃO 
 
 

Previsão de 
datas das 

orientações 

Atividades 
solicitadas pelo 

orientador 

Feedbeck do orientador 
sobre as atividades 

solicitadas (atendidas 
ou não) 

Assinatura 
do 

orientador 

Assinatura 
do aluno 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

 
 

São Luís Montes Belos-GO. ____/____/_____ 
 
 
 

______________________________________ 
Prof(a) da disciplina de TCC 
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ANEXO E 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO DISCENTE 

 

Nome do Aluno: ____________________________________________________________ 

Turma e turno: ______________________________________________________________ 

Tema: ____________________________________________________________________ 

Orientador: _________________________________________________________________ 

Convidado1:________________________________________________________________ 

Convidado2:________________________________________________________________ 

A nota para cada item será de 0 (zero) a 10 (dez) 

Quesitos a serem observados 0 - 10 0 - 10 0 - 10 

01. O trabalho de conclusão de curso foi corretamente elaborado.    
02. O aluno colocou com clareza os objetivos do trabalho.    
03. O conteúdo é apresentado de modo claro, sugestivo e 
interessante 

   

04. O conteúdo é apresentado de forma organizada e sequencial.    
05. O conteúdo apresentado está atendendo aos objetivos 
propostos. 

   

06. Os recursos de estimulação utilizados pelo aluno facilitam a 
compreensão do conteúdo 

   

07. O aluno demonstra segurança em relação aos conteúdos do 
trabalho, revelando conhecer os princípios fundamentais 

   

08. Para ilustrar e esclarecer ideias são utilizados exemplos 
relevantes. 

   

09. O aluno expressa-se por meio de: Linguagem correta e clara;    
10. O aluno expressa-se por meio de: Voz e timbre ajustado.    
Subtotal    

Total final 

*Após somar todas as notas, e obter o total final, divide a mesma por 10 (dez) e a média 
será a nota do aluno deliberada pela Banca Examinadora. 
 
Média apurada: _____________________________________________________________ 

Presidente da Banca Examinadora: _______________________________________________ 

Avaliador 1: _________________________________________________________________ 

Avaliador 2: _________________________________________________________________ 


