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FACULDADE QUIRINÓPOLIS 
Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda. 

Portaria de recredenciamento MEC no 1.283, de 5 de outubro de 2017 
Av. Quirino Cândido Moraes, nº 38-D - Centro – Cep: 75860-000 - Quirinópolis/GO. 

Telefone: (64)3651-4680 Fax: (64)3651-2214  
Site oficial: http://faqui.edu.br 

 
RESOLUÇÃO DG Nº 3 DE 15 DE JANEIRO DE 2019. 

Institui regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 
das graduações da Faculdade Quirinópolis. 

 

ANÉSIA FERREIRA DOS SANTOS, Diretora Geral da Faculdade Quirinópolis – 
FAQUI, no uso de suas atribuições legais previstas no Artigo 8º, inciso II e Artigo 14, 
inciso III do Regimento Interno, 

CONSIDERANDO as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação; 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Superior; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica instituído o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Cursos de 
graduação da Faculdade Quirinópolis-FAQUI que se encontra anexo a esta 
Resolução.  

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se disposições em 
contrário.  

 

Quirinópolis, 15 de janeiro de 2019. 

 
 

Anésia Ferreira dos Santos 
Diretora Geral 
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REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Este regulamento tem por finalidade orientar o processo de elaboração, 

apresentação e avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Curso –TCC dos Cursos 

de Graduação, estabelecendo critérios e procedimentos a serem adotados quando a 

atividade se encontrar prevista na Matriz Curricular do Curso. 

 

Art. 2º O Trabalhos de Conclusão de Curso, doravante denominado TCC, tem como 

objetivo, propiciar aos acadêmicos a oportunidade de aprofundamento conceitual, 

demonstrar competências na aplicação dos conteúdos aprendidos para resolver 

problemas complexos das áreas em que se estabelecem. 

 

Art. 3º TCC constitui-se em atividade de síntese e consolidação das técnicas de 

pesquisa e deverá ser desenvolvido individualmente ou em equipes compostas de 

no máximo cinco acadêmicos, conforme a DCN do curso e diretrizes internas. Os 

orientandos deverão estar regularmente matriculados na disciplina em questão, 

podendo abordar tema teórico ou teórico empírico, que tenha interrelação com o 

curso, sob a forma de um artigo ou monografia, de acordo com carga horária 

constante na Matriz Curricular do Curso. 
 

Art. 4º O TCC, de acordo com sua natureza, poderá ser realizado em diferentes 

categorias, a saber: 

I. pesquisa exploratória de caráter bibliográfico; 

II. estudo de caso (pesquisa descritiva); 

III. trabalho de pesquisa científica (pesquisa experimental); 
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Art. 5º O processo do TCC compreende etapas sucessivas, a serem desenvolvidas 

ao longo dos semestres letivos em que o acadêmico estiver matriculado e de acordo 

com o Plano Pedagógico do Curso. 

 

Art. 6 O TCC que envolver pesquisa com seres humanos, é obrigatório ser submetido 

a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) via Plataforma Brasil, ou no caso de 

pesquisa animal, ao Comitê de Ética em Pesquisa Animal via CEUA (Comissão de 

Ética na Utilização de Animais). Em ambos os casos, esse cadastro deve ser feito 

pelo orientador/instituição, a fim de cumprir o que preconizam as leis vigentes. 
 

 
CAPÍTULO II 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO –TCC 
 

SEÇÃO I 
DA COORDENAÇÃO DO TCC 

 
Art. 7º A Coordenação do TCC será de competência de Coordenador do Curso e terá 

as seguintes atribuições: 

I. distribuir e credenciar orientações por área do conhecimento; 

II. aprovar o TCC em integração com outras instituições; 

IV. formular cronogramas e fazer cumprir os prazos e demais exigências relativas à 

elaboração do TCC; 

V. disponibilizar aos acadêmicos o Manual de Elaboração de TCC; 

VI. supervisionar as atividades de orientação, elaboração e apresentação do TCC; 

VII. acompanhar o processo de composição de bancas examinadoras; 

VIII. receber e conferir o TCC e encaminhá-lo ao registro final pela Secretaria; 

IX. encaminhar à Secretaria Geral as notas atribuídas pelas Bancas Examinadoras; 

X. encaminhar à Biblioteca Geral a versão encadernada e em CD (Word e PDF). 

 
SEÇÃO II 

DO ORIENTADOR DE TCC 
 

Art. 8 Entende-se por orientação de TCC todo o processo de acompanhamento do 

Acadêmico em suas atividades relacionadas à elaboração do projeto, execução do 

mesmo até a defesa do TCC. 
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Art. 9 O orientador do TCC deverá ser um professor com formação adequada ao tema 

a ser orientado e poderá orientar até 3 (três) projetos. 

 

Art. 10 São atribuições do Orientador de TCC: 

I. encaminhar à Coordenação de TCC Carta de Aceite; 

II. cumprir e fazer cumprir o que determina esse Regulamento e o Manual de 

Elaboração de TCC; 

III. estabelecer o cronograma de execução do TCC adequado ao cronograma 

institucional, respeitando as datas estabelecidas pelas normas, ouvido o Acadêmico 

e, se for o caso, o coorientador; 

IV. acompanhar e assegurar o andamento do TCC mantendo permanente contato com 

o Acadêmico; 

V. realizar e registrar cada orientação em horário estabelecido de comum acordo com 

o(s) Acadêmico(s); 

VI. indicar, em conjunto com seu orientando, os componentes da Banca Examinadora 

do TCC; 

VIII. informar imediatamente à Coordenação de TCC em caso de desistência da 

orientação, para as devidas providências. 

 

Seção III 
Do Acadêmico 

 
Art. 11 O acadêmico tem os seguintes deveres: 

I. desenvolver um projeto durante a disciplina TCC I contendo: introdução, justificativa 

da escolha do tema, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, orçamento, 

cronograma e referências; 

II. apresentar cronograma, determinando as etapas a serem cumpridas e os prazos 

para a realização; 

III. cumprir o calendário divulgado pela coordenação do curso, para realização das 

atividades propostas no TCC; 

IV. frequentar as reuniões convocadas pelo coordenador de curso, pelo coordenador 

de TCC do seu curso ou pelo seu professor-orientador; 

V. manter contatos/encontros semanais com o seu professor-orientador, para 

discussão do trabalho acadêmico em desenvolvimento; 

VI. elaborar a versão final do TCC, obedecendo às normas e instruções deste 

regulamento, aprovadas pela coordenação de curso; 
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VIII. comparecer em dia, hora e local determinados pela coordenação de curso ou da 

coordenação de TCC para apresentar e defender a versão final deste, perante banca 

examinadora. 

Seção IV 
Do Professor Orientador 

 
Art. 12 Os professores dos Cursos de Graduação da Faculdade Quirinópolis são 

professores orientadores, desde que possuam, no mínimo, curso de especialização e 

que participem dos treinamentos oferecidos pela instituição. 

Parágrafo Único - a orientação far-se-á adequando o interesse do professor- 

orientador com a sua área de atuação e disponibilidade estabelecendo com o 

orientando, horário e local para reuniões de orientação a serem realizadas nas 

dependências da Instituição ou a distância por meio de chat, Skype e email. 

 

Art. 13 Cabe ao professor-orientador: 

I. tomar ciência desse Regulamento; 

II. orientar os acadêmicos na escolha do tema e na elaboração e execução do TCC, 

sob a forma de artigo ou monografia desenvolvidos ao longo do Curso; 

III. sugerir à coordenação de curso, normas ou instruções destinadas a aprimorarem 

o processo de TCC; 

IV. acompanhar o desenvolvimento do TCC, por meio de reuniões obrigatoriamente 

realizadas nas dependências da Instituição em dia e hora combinados com o 

acadêmico e informados, através de relatórios mensais à coordenação de TCC; 

V. participar de reuniões, convocadas pelo coordenador do TCC, para análise do 

processo, assim como, da avaliação dos acadêmicos; 

VI. emitir relatórios periódicos, parciais e finais, sobre o desempenho e a avaliação 

dos acadêmicos, caso solicitado pela coordenação de curso ou de TCC; 

VII. informar ao acadêmico dia, hora e local da apresentação; 

VIII. ocorrendo cinco ausências do professor orientador às orientações, o trabalho 

poderá ser disponibilizado para outro professor orientador interessado, desde que 

cumpra as exigências estabelecidas; 

IX. confirmar se o texto produzido pelo orientando está apto à apresentação final; 

X. anotar as sugestões da banca examinadora durante a defesa do trabalho e 

acompanhar a inclusão das mesmas na elaboração do trabalho final a ser entregue 

pelo acadêmico; 
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XI. orientar ao máximo, 3 (três) trabalhos simultaneamente; 

XII. após apresentação pública, entregar ao coordenador de TCC, o trabalho em CD 

com as devidas correções, contendo também, os demais documentos exigidos. 

CAPÍTULO lll 
DA DEFESA, AVALIAÇÃO E ENTREGA DO TCC 

 
Art. 14 O TCC será entregue ao professor orientador, mediante assinatura de ata 

pelos acadêmicos participantes, nos prazos estabelecidos em calendário pelo 

coordenador de curso ou coordenador de TCC; em 03 (três) vias encadernadas em 

espiral simples, que serão entregues aos membros da Banca Examinadora. 

 

Art. 15 Os prazos de entrega dos trabalhos e da defesa não serão prorrogados. O 

acadêmico que não entregar por escrito o TCC e/ou que não se apresentar para a sua 

defesa oral, sem motivo justificado, será automaticamente reprovado e não participará 

da colação de grau devendo apresentar novo trabalho, somente no semestre letivo 

posterior, de acordo com o calendário acadêmico. 

 

Art. 16 O TCC terá sua estrutura apresentada de acordo com as orientações descritas 

nas Normas da ABNT e no Manual de Orientação para Elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso da Faculdade Quirinópolis. 
 

Art. 17 A defesa do TCC compreenderá exposição oral do conteúdo com uma duração 

de 20 minutos, com ou sem recurso multimídia e cada arguidor terá o tempo de 15 

(quinze) minutos para arguição. 

 

Art. 18 Terminada as arguições a banca examinadora se reunirá para avaliação final 

do TCC, apresentando de comum acordo um conceito final: Aprovado, Aprovado com 

correções ou Reprovado que deverá constar na Ata de Sessão de Julgamento. 

 

Art. 19 A Banca Examinadora do TCC será composta por três professores, sendo 

estes o professor-orientador e mais dois professores arguidores internos ou externos 

indicados em comum acordo entre o coordenar orientador e o acadêmico. 

 

Art. 20 O TCC será avaliado levando em consideração a versão escrita e a 

apresentação oral, observando os itens: introdução, metodologia, resultados e 
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discussão, conhecimento teórico, profundidade da abordagem, estrutura formal, 

referências, objetividade e pertinência da exposição, recursos utilizados, capacidade 

de argumentação aos questionamentos. 

Art. 21 A Banca Examinadora atribuirá ao TCC a nota numa escala de zero (0) a dez 

(10), sendo 50% atribuído ao trabalho escrito e 50% à apresentação. 

 

Art. 22 Será considerado APROVADO o acadêmico que obtiver a média igual ou 

superior a 7,0 (sete) na soma da avaliação escrita e oral. 

 

Art. 23 O TCC com conceito “APROVADO COM CORREÇÕES” terá 15 (quinze) dias 

úteis para apresentação da versão final corrigida, do contrário o trabalho será 

considerado Reprovado. 

 

Art. 24 O acadêmico REPROVADO, deverá apresentar em um período de no máximo 

15 dias um novo TCC. Caso haja uma segunda reprovação ou o acadêmico perca o 

período de reapresentação, este deverá refazer o TCC no semestre seguinte, ficando 

o mesmo impedido de participar das solenidades de Colação de Grau. 

 

Art. 25 A não entrega do TCC dentro do prazo determinado implica o impedimento da 

apresentação do mesmo, e consequentemente, todas as penalidades decorrentes 

desse impedimento. 

 

Art. 26 É de responsabilidade do Orientador a verificação das alterações solicitadas 

ou sugeridas pela Banca Examinadora, bem como do conteúdo a ser submetido à 

defesa. 

 

Art. 27 Após a defesa e aprovação do TCC o acadêmico terá um prazo máximo de 7 

(sete) dias, a contar da data da defesa, para os devidos ajustes e a entrega da versão 

definitiva em 01 (uma) cópia e dos demais documentos exigidos em CD, com 

seguintes arquivos: 

I. TCC final em Word e PDF; 

II. Ata da Defesa; 

III. Termo de Autorização de Publicação; 

V. Declaração do revisor (Licenciado em Letras) com cópia do diploma. 
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Art.28 O CD deve estar em uma capa de acrílico, contendo as devidas identificações 

(nome da instituição, do curso, dos acadêmicos, do orientador, título do trabalho, local 

e data). 

 

Art.29 A identificações devem ser impressas ou adesivadas no CD. O acadêmico 

deverá entregar o CD para o seu orientador e este, após conferência e revisão final, 

encaminhará ao professor titular da disciplina (Coordenador de TCC) que entregará à 

Biblioteca da Instituição. 

 

Art. 30 As notas finais serão lançadas no sistema após a entrega final do Trabalho de 

Conclusão de Curso, em versão definitiva. 

 

Art. 31 O título do TCC e sua aprovação devem constar no histórico-escolar final do 
Acadêmico. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 32 A fraude acadêmica (plágio), seja a utilização de trabalhos publicados, nesta 

ou em outras instituições, seja o recorte de partes de outros trabalhos, implicará na 

reprovação do mesmo. 

 

Art. 33 É vedada orientação de TCC nos meses de recesso escolar e férias, salvo em 

casos de matrícula em regime excepcional de estudos. 

 

Art. 34 Os trabalhos apresentados e aprovados pela Banca Examinadora, estarão à 

disposição dos acadêmicos para consulta na Biblioteca da instituição. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 35 O Conselho Superior será responsável pela modificação do presente 

regulamento, obedecidos aos trâmites legais vigentes; 
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Artigo 36. Os casos omissos e as interpretações deste Regulamento serão resolvidos 

pela Coordenação de Curso e/ou de TCC, com recurso, em instância final, para o 

Colegiado de Curso. 

 

Artigo 37 Este regulamento entre em vigor na presente data. 

 

Quirinópolis, 15 de janeiro de 2019. 

 

Prof. Marcos Divino Ferreira Santos 

Diretor Acadêmico da Faculdade Quirinópolis 


