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O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná (UniSL) possui uma política de 

pesquisa que se baseia em gerar e divulgar o conhecimento a partir das necessidades 

da comunidade em que está inserida, sempre com base no método científico e 

respeitando os princípios da ética, de modo a envolver a comunidade acadêmica e 

aprimorar constantemente os processos de ensino aprendizagem e extensão.  

Os programas de iniciação científica, sejam financiados pela própria UniSL ou por 

agências oficiais de fomento à pesquisa, ajudam a estabelecer a conexão entre o ensino 

e a pesquisa e têm por princípio básico despertar nos alunos de graduação o interesse 

pela pesquisa científica e oferecer ao estudante uma primeira experiência formal de 

condução e desenvolvimento de um projeto de pesquisa.  

O trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como objetivo a realização de um 

esforço coletivo entre professor e aluno com o intuito de revisar, descrever ou ampliar 

os espaços de discussão científica dos conhecimentos da área de formação do 

orientando.  

Este trabalho é o resultado de uma inquietação científica que foi despertada no 

decorrer de sua formação acadêmica e que levará a construção de um conjunto de 

afirmações sistematizadas na forma de artigo ou monografia, com o apoio teórico e 

metodológico do professor orientador. 

É, ainda, requisito para a finalização dos cursos de graduação, cuja Diretriz 

Curricular Nacional (DCN) aponta como imprescindível para a formação profissional, e, 

por conseguinte, faz parte das estruturas curriculares dos cursos, sendo uma integração 

dos conteúdos adquiridos no decorrer da formação acadêmica.  

Considera-se o TCC como elemento de formação de diversas competências, 

dentre elas: a capacidade de argumentar, resolver problemas, verificar quadros críticos 

e fundamentar processos de mudança. 

Os atores educacionais envolvidos na construção do TCC são: (1) o aluno, 

responsável pela redação do trabalho, seguindo as instruções do professor orientador, 



 

as diretrizes de curso e as diretrizes institucionais; (2) o professor orientador, que 

direcionará a pesquisa a ser desenvolvida, de acordo com as evidências científicas 

vigentes; (3) o professor das disciplinas TCC I e TCC II, responsáveis pela 

caracterização metodológica e a relação do aluno com o professor orientador no decorrer 

de cada uma das disciplinas.  

Há também a Diretoria de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação, 

Coordenação de Curso, Núcleo docente Estruturante e Conselho de Curso, que 

podem deliberar, dentro de suas atribuições, acerca de aspectos envolvendo o TCC, 

sendo agentes de suporte caso haja necessidade.  

 

Capítulo I 

DA POLÍTICA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO UniSL 

   

 

Art. 1. O presente Capítulo I está diretamente relacionado e integrado ao 

Regulamento para o Desenvolvimento de Pesquisas Institucionalizadas, que 

estabelece definições, critérios de avaliação, formas de institucionalização e 

instrumentos de apoio à pesquisa no UniSL. 

 

Art. 2. Entende-se por Pesquisa Institucional do UniSL toda e qualquer atividade 

científica, geradora de conhecimento, tecnologia ou patente, institucionalizada, 

conforme previsto no Regulamento para o Desenvolvimento de Pesquisas 

Institucionalizadas. 

 

Art. 3. Linhas de Pesquisa representam temas de estudos científicos que se 

fundamentam em tradição investigativa, de onde se originam projetos de pesquisa, que 

guardam afinidade entre si. 

 

Art. 4. Grupo de Pesquisa é um conjunto de indivíduos organizados hierarquicamente 

em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças, cujo fundamento organizador é a 

experiência, o destaque e a liderança no terreno científico ou tecnológico. A formação 



 

de um grupo de pesquisa pressupõe que: 

a. Haja envolvimento profissional e permanente com a atividade de pesquisa; 

b. O trabalho se organize em tomo de linhas comuns de pesquisa, e; 

c. Haja, em algum grau, compartilhamento de instalações e equipamentos. 

 

Art. 5. Projeto de Pesquisa é a proposta de investigação científica, com início e final 

definidos, fundamentada em objetivos específicos, visando à obtenção de resultados, de 

causa e efeito, ou colocação de fato novo em evidência. 

 

Art. 6. Iniciação Científica é um processo organizado e sistematizado, no qual o discente 

desenvolve projeto de investigação científica com o auxílio e sob a orientação de um ou 

mais professores pesquisadores. 

 

Art. 7. Entende-se por Docente Pesquisador o professor que além de sua carga horária 

mínima de docência na graduação ou pós-graduação possua projetos a serem 

desenvolvidos na Instituição e integre grupos de pesquisa na mesma e que, havendo 

cumprido as exigências previstas no presente regulamento, tenha sua solicitação de 

ingresso no quadro de professores pesquisadores aprovada pelo Conselho Superior. 

 

Art. 8. Entende-se por Consultor Ad Hoc o profissional vinculado à UniSL, ou a outra 

instituição de ensino e/ou pesquisa reconhecida, que atue anonimamente como 

avaliador de projetos, por solicitação da Divisão de Pesquisa. 

 

Parágrafo único. São condições para atuar como consultor ad hoc: 

a. Ter titulação igual ou superior a do professor pesquisador responsável pelo 

projeto a ser avaliado; 

b. Não estar vinculado diretamente ao projeto de pesquisa em análise; 

c. Ter formação, atuação e produção na área do conhecimento abordada na 

proposição; 

d. Concordar em participar do processo voluntariamente. 

 

Art. 9. Os programas de iniciação científica, sejam financiados pela própria UniSL ou 

por agências oficiais de fomento à pesquisa, ajudam a estabelecer a conexão entre o 



 

ensino e a pesquisa e têm por princípio básico despertar nos alunos de graduação o 

interesse pela pesquisa científica e oferecer ao estudante uma primeira experiência 

formal de condução e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. 

 

Art. 10. Os Programas de Iniciação Científica constarão com as seguintes modalidades: 

a. O PIC – Programa de Iniciação Científica – que tem como característica 

fundamental a de ser fomento à atividade científica e geração de conhecimento, 

concebidas dentro dos eixos e das linhas estabelecidos pela UniSL. Possibilita 

orientação por pesquisador-docente, na condução de projeto de pesquisa 

institucional, no processo de aprendizagem da prática científica, a integração do 

corpo docente e discente, promovendo o aperfeiçoamento acadêmico e a formação 

continuada por parte do docente. O PIC é regulado em documento próprio.   

b. O PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – que são 

solicitadas junto aos órgãos fomentadores e é disponível apenas para professores 

doutores e mestres. 

c. Incentivo a Pesquisa, nos termos da política acadêmica. 

 

Parágrafo único. A política institucional de iniciação científica está regulamentada em 

documento próprio e integrado ao Regulamento para o Desenvolvimento de 

Pesquisas Institucionalizadas. 

 

Capítulo II 

ASPECTOS GERAIS 

 

Art. 11. O presente regulamento tem por finalidade estabelecer as normas relativas à 

elaboração, acompanhamento, orientação e avaliação do TCC, que constitui requisito 

parcial para a obtenção da graduação, para os cursos que se fizerem necessários, do 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná.  

 



 

Art. 12. O TCC – para os cursos que o atendem como uma atividade obrigatória – está 

presente na matriz curricular como disciplinas de TCC I e TCC II e/ou disciplina 

equivalente e suas especificidades constam nos respectivos Projetos Político 

Pedagógicos.  

§1º.  Não haverá dispensa para o desenvolvimento do TCC, pois este é compreendido 

como aspecto importante na formação profissional e requisito legal para integralização 

do curso, dos cursos em que constem da matriz curricular do curso. 

§2º.  Não será permitida proficiência nas disciplinas de TCC I ou TCC II e/ou disciplina 

equivalente. 

§3º. Para realização do TCC – no que compreende orientação, elaboração de projeto, 

coleta de dados, apresentação escrita e oral do artigo ou monografia – o aluno deve 

estar matriculado nas disciplinas de TCC I ou TCC II e/ou disciplina equivalente (de 

acordo com a especificidade da etapa de execução do trabalho) e com status regular no 

curso.  

 

Art. 13. Os modelos dos trabalhos de conclusão de curso adotados na graduação do 

UniSL são: artigo científico e monografia. Não se exclui a apresentação de trabalhos 

aprovados por órgãos de fomento para pesquisa científica, artigos científicos publicados 

em periódicos ou trabalhos apresentados em eventos nacionais e internacionais, 

contanto que a coordenação do curso autorize previamente. As especificações constam 

no Capítulo X. 

§1º.  Na disciplina de TCC I deve ser desenvolvido o projeto científico, no que se refere: 

escolha pelo aluno de uma linha de pesquisa; elaboração de um projeto de pesquisa; 

análise do projeto por uma banca escrita; submissão do trabalho perante o Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), caso envolva seres humanos, conforme a resolução do 

Conselho Nacional de Saúde 466/2012. 

§2º. A pesquisa em Ciências Humanas e Sociais ou que utilize seus procedimentos 

metodológicos, está dispensada de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

conforme Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016 do CONEP caracterizada por: 



 

I – pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;  

II –pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei no 12.527, de 

18 de novembro de 2011;  

III – pesquisa que utilize informações de domínio público;  

IV - pesquisa censitária;  

V -pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade 

de identificação individual; e  

VI - pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura 

científica; e 

VII -pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem 

espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados 

que possam identificar o sujeito;   

 

§3º.  Na disciplina de TCC II devem ser cumpridas as seguintes etapas: execução do 

projeto aprovado em TCC I; análise do trabalho final (em formato de artigo científico; 

monografia; ou, Projeto Arquitetônico, Urbanístico e/ou Paisagístico) por uma banca 

escrita, salvo especificidade da DCN; apresentação oral do trabalho final perante uma 

banca examinadora, quando aprovado em banca escrita; entrega da versão definitiva 

em mídia eletrônica. 

Parágrafo único. O projeto que não envolva seres humanos, ou que esteja enquadrado 

na Resolução nº 510 de 07 de abril de 2016 do CONEP não necessita ser submetido ao 

CEP, no entanto só poderá ser iniciado após a análise e aprovação da banca avaliadora, 

que deverá observar a necessidade ou não de outras permissões/exigências Legais e 

Éticas como IBAMA/SisBio, RIMA, CTNBio e outras. 

 

Art. 14. O TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou em dupla.  

 



 

Parágrafo único. Caso a DCN oriente trabalho individual, o trabalho deverá ser 

executado obrigatoriamente individual. 

Capítulo III 

DA ELABORAÇÃO 

 

Art. 15. O acadêmico deve elaborar o seu TCC de acordo com este regulamento e tendo 

base normativa o Manual Unificado de Trabalho de Conclusão de Curso do UniSL, 

disponível no site institucional. 

Parágrafo Único. Em casos omissos, a regulamentação da ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) será a orientação legal a ser seguida.  

 

Art. 16. O acadêmico em orientação não deve buscar anuência ou orientação de outro 

professor - do curso ou de outros - buscando manter a ética e a boa convivência com 

seu orientador.  

 

Capítulo IV 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 17. O processo de orientação consiste no acompanhamento, avaliação e 

recomendação das atividades desenvolvidas pelo acadêmico na construção do TCC, 

sendo o orientador definido por documento de intenção do aluno para a coordenação de 

curso.  

§1º. Os orientadores serão definidos pelas coordenações dos cursos, de acordo com as 

regras deste regulamento. 



 

§2º. As linhas de pesquisa devem emanar das especialidades das respectivas Ciências 

e/ou áreas do conhecimento. As vagas serão ofertadas pela coordenação 

semestralmente a depender da disponibilidade dos orientadores. 

 

Art. 18. O aluno deverá procurar o professor da linha de pesquisa designada e 

providenciará a “Carta de Aceite de Orientação” (ANEXO I), que consiste em um 

documento no qual o professor assume a orientação do aluno por meio da descrição da 

linha de pesquisa, nome completo do aluno, assinatura e carimbo do orientador.  Deverá 

ser providenciada em três vias: uma para a coordenação de curso, outra para o professor 

orientador e a terceira para sua guarda.  

§1º. É facultado ao professor orientador dispensar de seu grupo de orientandos o 

acadêmico que comprovadamente não cumprir com suas atribuições, por meio de uma 

solicitação por escrito de desligamento do aluno à coordenação de origem. 

§2º. É facultado ao acadêmico requerer a troca do orientador por meio de uma 

solicitação por escrito à sua coordenação contendo o motivo detalhado, a ciência do 

orientador em não mais orientar o trabalho, com assinatura e carimbo, além do aceite 

por escrito do novo orientador. 

§3º. Ao requerer a troca de orientador o aluno deve se responsabilizar pelo cumprimento 

do cronograma previsto para apresentação do TCC em fase de projeto ou elaboração do 

trabalho final. 

 

Art. 19.  O professor orientador deve ter a titulação mínima de especialista e pertencer 

ao corpo docente do curso no qual o aluno possui vínculo.  

§1º.   Será permitida orientação ou coorientação de professores de cursos do UniSL, 

que não o de vínculo do aluno, ou externos à UniSL, desde que com anuência da 

coordenação do curso de origem do discente, que sejam condizentes com suas linhas 

de pesquisa e com apresentação da declaração de pesquisador voluntário (ANEXO XI). 

 



 

Art. 20. As orientações do TCC – desde seu projeto, execução e elaboração do trabalho 

final – poderão ser realizadas presencialmente ou à distância, de acordo com as 

possibilidades e necessidades do orientando e orientador. Estas reuniões deverão seguir 

os procedimentos: 

a. As orientações deverão ser registradas em um Plano de Trabalho de Orientação 

(PTO) - ANEXO II - elaborado pelo professor e assinado pelo aluno. Este 

documento deverá ser depositado ao final da orientação no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) das disciplinas TCC I e TCC II. 

b. Cabe ao orientando procurar o professor para orientação. Na data marcada para 

o encontro o orientador deverá aguardar o aluno por 15 minutos após o prazo 

determinado, ausentando-se em seguida caso o aluno não compareça e não haja 

justificativa. Este fato deverá ser registrado no PTO e assinado pelo professor. 

c. Caso a orientação seja realizada virtualmente, deverá ser feita pelo AVA, cuja 

validade é a mesma da orientação presencial, e também deverá ser registrado 

no PTO. 

 

Capítulo V 

DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Art. 21 - São atribuições da coordenação de curso em relação ao TCC: 

I. Divulgar as linhas de pesquisa, assim com as vagas disponibilizadas para cada 

professor semestralmente. 

II. Divulgar aos alunos e orientadores as datas das bancas e apresentações orais. 

III. Acompanhar o cumprimento das atribuições destinadas aos alunos e 

orientadores. 

IV. Providenciar a confecção das declarações de participação docente em banca de 

TCC (ANEXO III). 

 

 

 



 

Capítulo VI 

DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELAS DISICPLINAS DE TRABALHOS DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 22 - São atribuições dos professores responsáveis pelas disciplinas TCC I e TCC II: 

I. Definir em conjunto com a coordenação do curso o cronograma das atividades de 

TCC, no que compete: elaboração, acompanhamento, orientação e avaliação. 

II. Acompanhar a produtividade dos alunos e o seguimento das orientações dos alunos. 

III. Organizar a documentação do processo do TCC: cartas de aceite de orientação, 

planos de trabalho de orientação, fichas de avaliação e atas de registro. 

IV. Intermediar sempre que necessário as atividades que envolvem aluno e orientador. 

V. Responsabilizar-se pelo AVA das disciplinas de TCC I e TCC II, com o qual serão 

realizados os registros virtuais. 

VI. Realizar análise e registro de plágio por meio de software específico. 

VII. Receber os trabalhos finalizados em mídia eletrônica e encaminhá-los às secretárias 

das coordenações para arquivamento institucional. 

VIII. Registrar no sistema e divulgar as notas finais das disciplinas de TCC I e TCC II. 

 

Capítulo VII 

DO ORIENTADOR 

 

Art. 23. O professor orientador terá os seguintes deveres e atribuições específicas: 

I. Conhecer e respeitar as determinações deste regulamento. 



 

II. Aceitar um número de orientações dentro das suas capacidades de tempo e 

conhecimento prático-científico. 

III. Fornecer ao orientando um calendário de encontros presenciais e a distância 

disponibilizado no AVA. 

IV. Responder aos contatos estabelecidos pelos orientandos pelo AVA em no máximo 

72 horas.  

V. Assinar a carta de aceite de orientação ao aceitar o aluno como orientando. 

VI. Participar sempre que possível das atividades programadas para a disciplina de 

TCC I e TCC II, auxiliando o aluno no seu desenvolvimento.  

VII. Ser responsável pelo desenvolvimento do TCC proposto, dentro das 

possibilidades legais de intervenção no processo, no que compete a submissão e 

acompanhamento do trabalho no CEP e outros, cumprindo suas designações 

éticas. 

VIII. Participar das reuniões de coordenação de curso sobre as atividades de conclusão 

de curso. 

IX. Sugerir bibliografias e metodologias aos orientandos de acordo com a 

necessidade dos mesmos. 

X. Desenvolver um PTO e prover meios para a execução do plano pelo aluno 

orientado.  

XI. Participar das bancas de TCC quando for designado e presidir a banca de 

apresentação dos seus orientandos.  

XII. Registrar por meio de assinatura as atas de apresentação das bancas e coordenar 

o preenchimento destes documentos quando presidir as bancas de apresentação 

(ANEXO IV e ANEXO V). 

XIII. Respeitar e fazer valer este regulamento. 

Parágrafo único. Toda a responsabilidade pela elaboração do TCC é do acadêmico, 

cabendo ao professor orientador de TCC realizar a sua tarefa de orientação. 

 

Capítulo VIII 

DO ORIENTANDO 

 



 

 

Art. 24. É considerado orientando o acadêmico regularmente matriculado nas disciplinas 

de TCC I e TCC II e possui os seguintes deveres fundamentais: 

I. Agendar e manter contato com o orientador para o desenvolvimento do trabalho. 

II. Apresentar ao orientador todo material desenvolvido e respeitar os prazos 

estabelecidos no PTO. 

III. Cumprir de forma assídua as atividades apontadas nas disciplinas de TCC I e TCC 

II. 

IV. Cumprir os prazos estabelecidos pela coordenação de curso. 

V. Desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso obedecendo aos princípios 

éticos e morais da pesquisa e da sua profissão. 

VI. Elaborar o seu trabalho final, em formato de monografia ou artigo, de acordo 

com os elementos presentes no Manual Unificado de Trabalho de Conclusão de 

Curso do UniSL. 

VII. Para o curso de Arquitetura e Urbanismo, a monografia final deverá ser 

acompanhada do Projeto Arquitetônico, Urbanístico e/ou Paisagístico e maquete 

física.  

VIII. Postar, dentro do prazo estabelecido e com autorização do professor orientador, 

por meio da declaração de qualificação (ANEXO VI), no AVA o projeto do trabalho 

e a versão final do TCC que serão enviados para os professores membros da 

banca avaliadora. 

IX. Apresentar o seu trabalho diante da banca avaliadora ou de outras formas de 

arguição científica preconizadas neste regulamento. 

X. Entregar todos os documentos estabelecidos neste regulamento para orientação, 

validação e divulgação do TCC. 

 

§1º.   O não cumprimento das atribuições referentes à versão definitiva do TCC implicará 

no impedimento da outorga de grau. 

§2º.   Em caso de trancamento do curso e eventual retorno, o aluno deve priorizar pela 

continuidade do trabalho já iniciado.  

 



 

Parágrafo único. Os resultados deverão ser enviados para publicação pelo discente 

até três meses após a sua apresentação pública. Após este período, os dados passarão 

a ser de responsabilidade do orientador e/ou coordenação, tendo assim, direito para 

publicar, desde que o discente seja o primeiro autor da publicação. 

 

Capítulo IX 

DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

Art. 25. Os projetos de TCC produzidos na disciplina de TCC I serão desenvolvidos e 

avaliados de acordo com as especificidades dos cursos e deverão privilegiar o registro 

de todas as atividades no AVA. 

Art. 26. Os trabalhos finais serão analisados por banca – escrita e oral – formada por 

três professores, sendo um presidente, que é o orientador do trabalho, e outros dois 

membros. Estes professores aplicarão os quesitos apresentados neste regulamento. 

§ 1º - A banca examinadora deverá ter um membro suplente, podendo substituir 

inclusive o professor orientador. 

Art. 27. Caberá à coordenação do curso definir e divulgar as datas, locais e membros 

das bancas escrita e oral. 

Art. 28. No que se refere à banca escrita: 

I. Os professores responsáveis pela disciplina de TCC II receberão os trabalhos finais, 

por meio do AVA, com no mínimo 30 dias de antecedência da apresentação oral, ocasião 

na qual será realizada a verificação de plágio por meio de software específico. Nessa 

verificação, caso haja constatação de até 10% de proximidade textual, será solicitado 

ao acadêmico à reformulação do TCC.  

II. O TCC reformulado deverá ser entregue, via AVA, em até dez dias após a comunicação 

ao aluno, ocasião na qual será realizada nova verificação do plágio. 



 

III. Acima de 10% de proximidade textual o acadêmico será considerado reprovado. 

IV. Após essa análise as vias serão enviadas aos membros da banca por e-mail ou pelo 

AVA. 

V. Os professores avaliadores terão o prazo de dez dias para análise, de acordo com os 

critérios estabelecidos na ficha de avaliação escrita do TCC (ANEXO VII) e devolutiva das 

vias corrigidas pelo AVA ou por e-mail. 

VI. O TCC será apresentado oralmente somente se aprovado em banca escrita, com nota 

mínima de 6,0 pontos.  

VII. Após a análise da banca escrita o trabalho aprovado deverá ser corrigido, de acordo 

com as sugestões dos professores avaliadores e o aval de seu orientador. Esta via 

atualizada deverá ser entregue impressa e encadernada no dia da apresentação oral 

para cada um dos professores, inclusive para o orientador, para que acompanhem a 

arguição do aluno. 

VIII. O trabalho escrito corrigido apresentado na banca oral não resultará em nova banca 

escrita ou em alteração de nota da banca escrita. 

IX. Não cabe revisão da decisão da banca. 

X. O acadêmico que não atingir a nota mínima estará reprovado. 

Art. 29. No que se refere à banca oral: 

I. A apresentação do trabalho ocorrerá dentro do prazo semestral da disciplina TCC II.  

II. A avaliação do trabalho poderá ser realizada por meio de: (a) exposição oral em sala 

de aula ou (b) exposição oral por meio de apresentação em formato de pôster científico.  

III. Para ambas as formas de apresentação, haverá banca examinadora. 

IV. A banca por exposição oral em sala de aula se realizará apenas com a presença de 

três professores. O presidente, professor orientador, explicará ao acadêmico 

sumariamente o procedimento, informando-lhe que disporá entre o mínimo de 15 

minutos e o máximo de 20 minutos para apresentação de seu trabalho. Serão avaliados 

o domínio do conteúdo e a qualidade da exposição oral. Serão disponibilizados cinco 



 

minutos para pronunciamento do professor orientador, em seguida, até dez minutos 

para considerações de cada um dos componentes da banca. O acadêmico terá o direito 

de responder em tempo igual a cada um dos componentes.  

V. A banca por exposição oral por meio de apresentação em formato de pôster científico 

se realizará com a presença de três professores. Os professores avaliadores passarão 

pelos pôsteres onde os autores terão 10 minutos para apresentação do trabalho, farão 

as arguições em no máximo 15 minutos. O acadêmico terá o direito de responder em 

tempo igual para cada um dos componentes.  

VI. Para o curso de Arquitetura e Urbanismo serão considerados adequação do projeto, 

qualidade de representação gráfica, respeito às normas e legislações vigentes e demais 

elementos previstos em documento específico do curso. 

VII. Em caso de falta do professor e impossibilidade de presença dos suplentes a 

coordenação do curso marcará nova data para apresentação.  

VIII. Quando não puder comparecer no dia especificado para a banca, o professor 

membro deve avisar com o mínimo de três dias de antecedência à coordenação de curso. 

IX. O aluno que não se fizer presente não poderá apresentar o trabalho no semestre 

vigente. 

X. Na ocasião da apresentação, cada examinador preencherá fichas de avaliação, que 

serão entregues ao presidente da banca examinadora depois de finalizada a fase de 

arguição (ANEXO VIII). Cabe ao presidente apurar o resultado como “Aprovado” ou 

“Reprovado” a partir do consenso dos membros da banca. Então, a ata será lavrada e 

seu extrato será lido para o aluno (ANEXO IV). 

XI. A banca, após a apresentação oral, poderá ainda indicar alterações e 

aperfeiçoamentos de ordem formal, tais como erros de digitação e formatação. 

XII. A apresentação oral do TCC perante banca examinadora é ato solene e público, 

podendo ser assistido por quaisquer pessoas, desde que o público mantenha conduta 

comedida e ética e que o local de apresentação o possa acomodar sem prejuízo para a 

sustentação do acadêmico.  



 

XIII. O acadêmico terá um prazo de dez dias para as correções finais e entregar a versão 

definitiva, em CD, ao professor da disciplina de TCC II contendo: uma via completa do 

trabalho final e a ficha catalográfica (confeccionada por um bibliotecário devidamente 

registrado no Conselho Regional de Biblioteconomia), ambos em PDF, devendo seguir 

as orientações de padronização da biblioteca da instituição. Deverá entregar também a 

licença de armazenamento e distribuição não exclusiva (ANEXO IX) impressa e assinada. 

XIV. A nota da disciplina, composta pela média das avaliações escrita e oral, não será 

atribuída ao aluno até que esta via digitalizada seja entregue. 

XV. É de responsabilidade do professor da disciplina de TCC II lançar a nota, de acordo 

com o registrado na ATA e entregar as mídias digitais dos trabalhos e respectivas Atas 

à secretaria das coordenações, que as encaminharão ao setor responsável pelo 

arquivamento e registro desses documentos. 

§ 1º - Uma vez reprovado, o aluno deverá se inscrever na disciplina TCC II em semestre 

posterior e continuar com o mesmo trabalho e orientador, ou mudar de tema, se 

responsabilizando por tal mudança.  

§2º.  Somente nos casos de abono legal de faltas legais poderão ser realizadas bancas 

de avaliação em caráter extraordinário fora do prazo semestral estabelecido. 

 

Capítulo X 

DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS EQUIVALENTES AO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

Art. 30.  Na ocorrência de uma pesquisa científica de autoria do aluno – desenvolvida 

durante o seu período de graduação – ser apresentada ou publicada em meios científicos 

e/ou técnicos poderá ser aproveitada como seu TCC, desde que a coordenação defira o 

pedido, que deverá ser feito por meio de protocolo ao Centro de Atendimento ao Aluno 

(CEAL) em tempo hábil, de acordo com o calendário acadêmico.  



 

 

Art. 31. Serão consideradas pesquisas científicas com possiblidade de equivalência para 

o TCC: (a) aprovação de artigo em periódico científico; (b) apresentação em congresso 

científico, com registro em seu respectivo anais de evento; (c) publicação de livro; (d) 

publicação de capítulo de livro; (e) publicação de manual técnico OU outra produção 

técnica da área de formação. 

Art. 32. As pesquisas científicas com possibilidade de equivalência poderão ser 

atribuídas à TCC I e TCC II e/ou equivalente, desde que o aluno esteja matriculado 

nestas disciplinas. 

§1º. Pesquisa científica, de autoria e apresentação do aluno, em evento científico em 

formato de pôster ou tema livre e com registro em Anais do evento será dispensado de 

sua apresentação oral e banca escrita. Desde que apresente uma cópia do certificado da 

apresentação, uma cópia da publicação do resumo – simples ou expandido – nos 

respetivos Anais.  A nota atribuída às disciplinas de TCC I e TCC II e/ou equivalente será 

de dez pontos. 

§2º.  Pesquisa científica de autoria do aluno, aprovada em periódico científico, será 

dispensada de sua apresentação oral e banca escrita, desde que apresente a declaração 

de aceite de publicação e uma cópia do artigo submetido. A nota atribuída às disciplinas 

de TCC I e TCC II e/ou equivalente será de dez pontos. 

§3º.  Pesquisa científica de autoria do aluno e orientador, executada com bolsa científica 

será dispensada de sua apresentação oral e banca escrita, desde que apresente a 

declaração de bolsista e o relatório final da pesquisa apresentada ao programa. A nota 

atribuída às disciplinas de TCC I e TCC II e/ou equivalente será de dez pontos. 

§4º.  Pesquisa científica de autoria do aluno, publicada como livro, capítulo de livro, 

manual técnico ou outra produção técnica da área de formação, será dispensada de sua 

apresentação oral e banca escrita, desde que apresente a uma cópia do documento 

publicado. A nota atribuída às disciplinas de TCC I e TCC II e/ou equivalente será de dez 

pontos. 

Parágrafo único. As pesquisas científicas equivalentes ao trabalho de conclusão de 

curso poderão ser orientadas por pesquisador externo ao curso e ao UniSL, desde que 



 

o orientador emita uma declaração de pesquisador voluntário e haja a autorização da 

coordenação do curso (ANEXO XI). 

 

Capítulo XI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33. Quando o TCC for realizado em parceria com empresas ou outras organizações, 

deverá ser formado termo de compromisso próprio, definindo as atribuições, direitos e 

deveres das partes envolvidas, inclusive a autorização da divulgação do nome da 

empresa na publicação do trabalho.  

Art. 34. Os casos omissos neste regulamento e ou situações especiais serão analisados 

individualmente e resolvidos pelos colegiados dos Cursos, não cabendo recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 
 

 

Eu, 

______________________________________________________________________

_, professor efetivo do curso de ___________________________________ aceito 

orientar o trabalho de conclusão de curso do aluno 

___________________________________________________________________ de 

acordo com a linha de pesquisa abaixo, cumprindo os deveres e atuações do orientador 

previsto no Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso do Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná.  

 

Linha de pesquisa: 

__________________________________________________________________ 

 

Assim, comprometo-me a desenvolver um plano de trabalho com o orientando que será 

executado pelo mesmo e conduzido por minha atuação profissional e científica.  

 

Assinatura do professor orientador:          

 

Assinatura do Orientando: _________________________________________________ 

 
 
 

Ji-Paraná, _______ de __________________ de __________. 

 

 



 

ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO DE ORIENTAÇÃO 
 

 

DATA ATIVIDADE DESENVOLVIDA CORREÇÕES ASSINATURAS 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 
Obs.: Neste documento serão designados os pontos a serem desenvolvidos no 

TCC, que deve ter como prazo final o estabelecido pela coordenação do curso.  



 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOCENTE EM BANCA DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

Declaro a quem possa interessar que o(a) professor(a) 

_______________________________________ participou como 

orientador da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de 

________________________________ do Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná, do(a) acadêmico(a): 

_______________________________________________________ 

com as especificações abaixo: 

Título do Trabalho: 

“___________________________________________________________

_____________________”.   

Banca Examinadora:   

1)  TITULAÇÃO, NOME COMPLETO DO AVALIADOR 

2) TITULAÇÃO, NOME COMPLETO DO AVALIADOR 

   Ji-Paraná, __________ de _________________ de  _________. 

                                   

_________________________________________________ 

TITULAÇÃO, NOME COMPLETO DO COORDENADOR DO CURSO E 

ASSINATURA 

 

  Obs.: Todos os campos devem ser digitados, utilizando o gênero adequado 

à cada componente da banca. 



 

ANEXO IV 

ATA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ATA Nº ____/______ DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

  

No ___________ dia do mês de _________ de _______, no horário das ______ às 

______ reuniram-se o(a) Orientador(a) professor(a) 

________________________________ e os(as) professores 

(as)__________________________ e _____________________________ 

para comporem Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso, sob a 

presidência do(a) primeiro(a), para analisarem a apresentação do trabalho 

“___________________________________________________”. Após 

arguições e apreciação sobre o trabalho exposto foi atribuída à menção como nota do 

Trabalho de Conclusão de Curso do(a) acadêmico(a): 

__________________________________________. 

___________________________________________ 

NOME COMPLETO DO ALUNO E ASSINATURA 

____________________________

__________________ 

TITULAÇÃO, NOME COMPLETO DO 

AVALIADOR E ASSINATURA 

____________________________

__________________ 

TITULAÇÃO, NOME COMPLETO DO 

AVALIADOR E ASSINATURA 

____________________________

___________________ 

TITULAÇÃO, NOME COMPLETO DO 

COORDENADOR DO CURSO E 

ASSINATURA 

____________________________

___________________ 

TITULAÇÃO, NOME COMPLETO DO 

ORIENTADOR E ASSINATURA 

 
  Obs.: Com exceção dos campos de preenchimento das notas, todos os 

demais campos devem ser digitados com antecedência, utilizando o gênero 

adequado à cada componente da banca. 

Obs: Trabalho de Conclusão de Curso ( )aprovado ou ( )reprovado com nota total de ______ 

(____________________________________________________) pontos, sendo 

atribuídos o valor _______ 

(____________________________________________________) ao trabalho escrito e 

_______ (____________________________________________________) à apresentação 

oral. 



 

ANEXO V 

ATA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

ATA ___/_____ DE APROVEITAMENTO DE ARTIGO CIENTÍFICO PUBLICADO 
EM PERIODICO COMO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

No _____________ dia do mês de ______________de ________, foi realizada a 

avaliação de solicitação de aproveitamento de publicação em 

__________________________________________, como Trabalho de Conclusão de 

Curso do (a) acadêmico (a) _______________________________________. 

O trabalho intitulado 

“_________________________________________________________

_________________” teve como Orientador (a) professor (a) 

_________________________________________________ e foi 

publicado ou aprovado para publicação 

na(o)_________________________________________. 

 

 

__________________________________________________________ 

NOME COMPLETO DO(A) ALUNO (A) E ASSINATURA 

____________________________________________________________ 

TITULAÇÃO, NOME COMPLETO DO COORDENADOR DO CURSO E 

ASSINATURA 

  Obs.: Com exceção dos campos de preenchimento das notas, todos os 

demais campos devem ser digitados com antecedência, utilizando o gênero 

adequado à cada componente da banca. 

  

Após a verificação e análise, o trabalho foi aprovado com a nota 10,0 (dez) 

por ter sido publicado 

como______________________________________________________. 

 



 

ANEXO VI 

 

D E C L A R A Ç Ã O   D E   Q U A L I F I C A Ç Ã O 

 

 

Eu, ________________________________________________________, orientei o 

trabalho intitulado 

“____________________________________________________________

____________” de autoria do(a) aluno(a) 

___________________________________________e   declaro para os devidos fins, 

que o trabalho está qualificado para ser avaliado por banca de professores do curso de 

________________________ do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná e me 

responsabilizo pela qualidade dos resultados apresentados.  

  

Ji-Paraná, _______ de ______________ de _____. 

 

________________________________________________________ 

TITULAÇÃO, NOME COMPLETO DO ORIENTADOR E ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VII 

FICHA DE AVALIAÇÃO ESCRITA DO TCC 

Título do trabalho  

Nome do aluno  

Professor Avaliador  

Data  

Assinatura  

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – BANCA ESCRITA 

Título (até 0,5 ponto) 

Título conciso e coerente com os objetivos do projeto. 

 

Resumo (até 0,5 ponto) 

O resumo explicita os principais aspectos do trabalho, permite uma ideia precisa do trabalho 

realizado, descreve com clareza e fidelidade o conteúdo do artigo. 

Consta o abstract, de acordo com resumo em português, seguindo adequadamente as normas 

da língua inglesa. 

As palavras chave são pertinentes ao trabalho. 

 

Introdução (até 2,0 pontos) 

A introdução define o problema estudado, referência os principais estudos do tema proposto, 

sintetiza a importância do estudo, assegura a contribuição do trabalho para a ciência ou para a 

área em questão. 

 

Objetivos (Até 1,0 ponto) 

Os objetivos são pontuais, iniciados com verbos no infinitivo e atendem a proposta do estudo. 

 

Materiais e Métodos (até 2,0 pontos)  

Os aspectos metodológicos atendem aos objetivos do estudo e consideram os aspectos éticos; 

definem corretamente o tipo do estudo; estabelecem, contextualizam e justificam o local da 

pesquisa, a população e amostra; estabelecem e justificam critérios de inclusão e exclusão; 

descrevem os instrumentos utilizados e justificam os procedimentos realizados; descrevem e 

justificam a análise dos dados referindo os testes estatísticos utilizados (quando utilizados). 

 

Resultados e Discussão (até 2,0 pontos) 

Os resultados estão coerentes com os objetivos do estudo; são descritos de forma clara e 

concisa, com entendimento dos testes estatísticos utilizados (quando aplicados), mas sem 

repetir o que consta nas tabelas, gráficos ou figuras. Os quadros, figuras e tabelas estão claros 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e bem apresentados, com legendas adequadas e mencionados no texto de forma clara. 

A discussão analisa criticamente os casos apresentados e considera sua contribuição para a 

ciência; compara os achados com os de outros autores; descreve as limitações do estudo. 

Conclusão (até 1,0 pontos) 

Guarda relação estreita com os objetivos do estudo. 

 

Referências (Até 0,5 ponto) 

As referências são atualizadas, pertinentes ao estudo e estão descritas de acordo com a ABNT. 

 

Língua portuguesa (Até 0,5 ponto) 

Há clareza na expressão escrita com coesão e coerência na argumentação e respeito às 

normas da língua portuguesa. 

 

Nota final do trabalho escrito (somatório das notas = máximo 10,0 pontos)  



 

 
ANEXO VIII 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO ORAL DO TCC 

 

Título do trabalho  

Nome do aluno  

Professor Avaliador  

Data  

Assinatura  

 AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – BANCA ORAL 

Estruturação e ordenação do conteúdo da apresentação (até 1,0 ponto)  

Clareza e fluência na exposição das ideias (até 4,0 pontos)  

Domínio acerca do tema desenvolvido (até 4,0 pontos)  

Observância do tempo determinado (até 1,0 ponto)  

Nota final da apresentação oral (somatório das notas = máximo 10,0 pontos)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX 

 

LICENÇA DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO NÃO EXCLUSIVA 

 

Autor:_________________________________________________________________ 

RG.:________________CPF:________________E-mail:_________________________ 

Autor:_________________________________________________________________ 

RG.:________________CPF:________________E-mail:_________________________ 

Orientador: __________________________________Coordenação:_______________ 

Título do documento: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Termo de Declaração 

Declara que o documento entregue é seu trabalho original, e que detém o direito de 

conceder os direitos contidos nesta licença. Declara também que a entrega do 

documento não infringe, tanto quanto lhe é possível saber, os direitos de qualquer outra 

pessoa ou entidade. 

Declara que, se o documento entregue contém material do qual não detém os direitos 

de autor, obteve autorização do detentor dos direitos de autor para conceder ao Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná os direitos requeridos por esta licença, e que esse 

material cujos direitos são de terceiros está claramente identificado e reconhecido no 

texto ou conteúdo do documento entregue. Se o documento entregue é baseado em 

trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não o Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, declara que cumpriu todas as obrigações exigidas pelo respectivo 

contrato ou acordo. 

Termo de Autorização 

Na qualidade de titular dos direitos de autor do conteúdo supracitado, autorizo que: a 

Biblioteca Santa Barbara do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná pode converter e 

disponibilizar gratuitamente em seu repositório institucional a obra em formato 

eletrônico de acordo com a licença pública Creative Commons CC BY-NC-ND; que pode 



 

manter mais de uma cópia da obra depositada para fins de segurança, back-up e/ou 

preservação. 

A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer 

uso da obra que não o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido. 

 

 

Ji-Paraná, _______ de ______________ de _____. 

________________________________________________________ 

ASSINATURA DO AUTOR E/OU DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO X 

 

FLUXOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS DE TCC 

 

 

 

 



 

ANEXO XI 

  
 DECLARAÇÃO DE PESQUISADOR VOLUNTÁRIO 

 
 

 

Eu, ____________________________________________ venho por meio desta 

declarar meu interesse em participar de forma voluntária do projeto de pesquisa 

“___________________________________________________________” a ser 

desenvolvido pelo(a) aluno(a) ____________________________________ como 

trabalho de conclusão de curso para a sua graduação em Agronomia no Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná.  

Tenho ciência de que o curso de _______________________________ 

designará ao aluno um pesquisador responsável vinculado à instituição para que os 

procedimentos internos sejam realizados. 

 

Ji-Paraná, _______ de ______________ de _____. 

 

________________________________________________________ 

TITULAÇÃO, NOME COMPLETO DO PESQUISADOR E ASSINATURA 

 

 

 

 



 

ANEXO XII 

 DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO 
 

Eu, ____________________________________________________, Docente (a) do 

Curso de _____________________________, orientador (a) do 

acadêmico(a)__________________________________________________,regularmen

te matriculado (a) no Curso de _______________________ (RA) 

______________________em seu Trabalho de Conclusão de  Curso( TCC) intitulado: 

______________________________________________________________________

____________, declaro minha desistência na orientação do(a) acadêmico(a) 

supracitado. 

Justifico que a solicitação de troca de orientação se deve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eu, ____________________________________________Acadêmico (a) do Curso de 

______________________________________________, regularmente matriculada (o) 

no Curso de ______________________________________ (RA) 

______________________ declaro estar ciente da desistência de orientação e que 

deverei estar sob orientação de outro Docente que assuma formalmente a orientação, 

com homologação na Coordenação do Curso no prazo máximo de 30 dias a contar do 

deferimento deste, através de novo termo de aceite de orientação. 

 

Ji-Paraná, ____de   ______________________de _________. 

 

____________________________        ______________________________________                        

Acadêmico (a)                                                                Professor Orientador (a) 

 

___________________________________________ 

Coordenador de Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XIII 

 TERMO DE DESISTÊNCIA DO ORIENTANDO 
 

Nós (eu) _____________________________________________________ solicito 

(amos) desligamento do (s) professor (es) _________________________________ 

da condição de orientador (es) do meu (nosso) Trabalho de Conclusão de Curso, pelos 

seguintes motivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro(amos) ainda que assumo(imos) todos os ônus que este ato possa representar 

para o andamento do meu (nosso) trabalho, e comprometo-me (comprometemos) a 

efetivar convite ao novo orientador o mais breve possível.  

Ji-Paraná,         /            / 20 

__________________________________  __________________________________               

                  Acadêmico(a)                                               Acadêmico(a)  

Ciente em _____/______/20_____. 

___________________________________  __________________________________ 

         Professor(a) Orientador(a)                                  Professor(a) Orientador(a) 

 


