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REGULAMENTO INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 

CURSO DA FACULDADE VALE DO SALGADO 

 

CAPÍTULO I 

DAS CARACTERÍSTICAS 

 

Artigo 1.º - O presente regulamento tem por objetivo normatizar as atividades relacionadas ao 

Trabalho de Conclusão de Curso de Cursos da Faculdade Vale do Salgado, requisito 

obrigatório à integralização curricular. 

 

I - O Trabalho de Conclusão de Curso – (Monografia, Artigo ou Projeto Integrador), 

corresponde ao requisito final para a obtenção do grau de Bacharelado, Licenciado e 

Tecnólogo, tem por finalidade a elaboração e defesa da Monografia, Artigo ou Projeto 

Integrador com êxito. 

II - O Trabalho de Conclusão de Curso – (Monografia, Artigo ou Projeto Integrador) é 

de caráter obrigatório, não podendo obter o grau de Bacharelado, Licenciado ou 

Tecnólogo, o aluno que não cumprir com as exigências das disciplinas que integram o 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Artigo 2.º O Trabalho de Conclusão de Curso deve evidenciar uma capacidade de reflexão 

autônoma e crítica e, na perspectiva de uma educação continuada, abrir pistas possíveis e 

futuras investigações. 

 

Artigo 3.º - As atividades referentes ao Trabalho de Conclusão de Curso baseiam-se na ação 

dos alunos dos cursos de Graduação realizar um Projeto de Pesquisa e consequentemente uma 

Monografia, Artigo ou Projeto Integrador. 

 

Parágrafo único: O Projeto de Pesquisa é um elemento imprescindível do Trabalho de 

Conclusão de Curso, sendo este obrigatório, salvo, se o mesmo não estiver previsto no Projeto 

Político Pedagógico dos Cursos de Graduação da Faculdade Vale do Salgado. 

 

Artigo 4.º - O Projeto de Pesquisa, etapa inicial da elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso, compreenderá as atividades de construção, acompanhamento e avaliação do Projeto de 
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Pesquisa. 

 

I – Para obtenção da aprovação, o aluno deverá entregar apresentar e desenvolver um 

projeto de pesquisa referente à temática que será trabalhada na Monografia, Artigo 

ou Projeto Integrador, este deverá ser realizado com o auxílio do orientador professor 

orientador e supervisão do professor da disciplina de TCC. 

II – O projeto de Pesquisa respeitará as normas impostas neste regulamento, 

atentando para as especificidades do capítulo VI – Da avaliação. 

 

Artigo 5.º - O Projeto de Pesquisa, documento formal e obrigatório (desde que previsto no 

Projeto Político Pedagógico dos Cursos de Graduação da Faculdade Vale do Salgado) para a 

conclusão da etapa inicial da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, deverá ser 

elaborado: 

 

I - Sob orientação de um professor orientador e supervisão do professor da disciplina de 

TCC; 

II - Observando as normas técnicas prescritas neste regulamento, bem como as normas 

institucionais da Faculdade Vale do Salgado e na ABNT, na sua versão mais atualizada; 

III - Observando em seu conteúdo as finalidades estabelecidas no programa da 

disciplina e a vinculação direta aos eixos temáticos norteadores dos Cursos de 

Graduação da Faculdade Vale do Salgado, previstos em seus Projetos Político 

Pedagógico. 

 

Artigo 6.º - Os Projetos de Pesquisa deverão ter previamente à sua execução, a aprovação por 

um Comitê de Ética e Pesquisa, quando tratar de pesquisa que envolva seres humanos. 

 

Artigo 7.º - A segunda etapa do Trabalho de Conclusão de Curso, compreenderá a etapa de 

operacionalização do Projeto de Pesquisa, envolvendo as atividades de acompanhamento, 

coleta de dados, obtenção de resultados e conclusão do Trabalho de Conclusão e Curso – 

Monografia, Artigo ou Projeto Integrador, bem como sua apresentação e defesa pública. 

 

Artigo 8.º - O Trabalho de Conclusão de Curso é uma exigência curricular na formação 

acadêmica e profissional dos alunos e consiste no desenvolvimento de um trabalho 
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monográfico, artigo ou projeto integrador (bibliográfico ou de pesquisa de campo e/ou 

experimental), sobre tema relacionado aos eixos norteadores dos Cursos de Graduação da 

Faculdade Vale do Salgado. 

 

I - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser composto por Monografia, Artigo ou 

Projeto Integrador, apresentado e elaborada pelo aluno de forma individual ou coletivo 

quando se tratar de Projeto Integrador. Necessitará conter resumo, abstract, introdução, 

objetivos, revisão de literatura (se monografia ou projeto integrador), metodologia, 

resultados e discussões, considerações finais e referências bibliográficas (formatada 

com base nas normas estabelecidas no “Manual de Elaboração dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso”, e/ou na ABNT, na sua versão mais atualizada). A Monografia, o 

Artigo ou o Projeto Integrador deverá ser a representação da maturidade e do grau do 

aluno quanto ao conteúdo de sua área de conhecimento. 

III - O Trabalho de Conclusão de Curso caracteriza-se por um trabalho original e de 

caráter individual fruto de uma pesquisa realizada pelo aluno não sendo permitidos 

cópias ou plágios de trabalhos previamente realizados por outros autores. 

Artigo 9.º - Os custos relativos à execução do Trabalho de Conclusão de Curso são de inteira 

responsabilidade do estudante, cabendo ao mesmo e ao professor orientador a análise de sua 

viabilidade. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 10.º - São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso: 

 

I - Habilitar o aluno a utilizar a metodologia científica adequada à elaboração do projeto 

de pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso, com temática pertinente ao conjunto de 

conhecimentos construído durante o curso, contribuindo para fortalecer o perfil 

profissional do aluno da Faculdade Vale do Salgado que se propõe a formar, 

principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento da capacidade de articular 

ensino, pesquisa e extensão, produção do conhecimento e prática pedagógica, entre 

outras competências e habilidades. 

II - Proporcionar aos estudantes a vivência prática em pesquisa científica; 
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III - Contribuir com a formação do estudante priorizando o desenvolvimento da 

autonomia necessária à aquisição de conhecimento; 

IV - Estimular a produção e veiculação do conhecimento nos eixos temáticos dos 

Cursos de Graduação da Faculdade Vale do Salgado no seu Projeto Político 

Pedagógico. 

V - Iniciar o aluno no processo de experiência concreta da pesquisa científica, 

contribuindo para o desenvolvimento da capacidade científica, crítico-reflexiva e 

criativa do acadêmico, articulando seu processo formativo; 

VI - Propiciar aos acadêmicos dos Cursos de Graduação da Faculdade Vale do Salgado 

a oportunidade de compreender e apreender os elementos envolvidos no processo de 

pesquisa, estimulando a produção de conhecimento na área de saúde, tecnologia e 

humanas. 

VII. Possibilitar condições de progressão acadêmico-profissional em nível de pós-

graduação. 

 

CAPÍTULO III 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Artigo 11. Todos os professores da Faculdade Vale do Salgado deverão apresentar 

disponibilidade para ser orientadores de Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 

Artigo 12. Caberá às Coordenações dos cursos de Graduação da Faculdade Vale do Salgado 

definir os docentes que orientarão os alunos, conforme relação a ser publicada antes do início 

de cada semestre com menção das respectivas áreas temáticas, previamente definidas pelos 

orientadores. 

I - Os docentes designados pelas Coordenações de Cursos serão denominados 

orientadores. 

II – O direcionamento do professor orientador pela coordenação deve ser norteada pela 

afinidade ao tema da pesquisa apresentada pelo estudante e disponibilidade do 

professor. Respeitando-se os artigos deste regulamento. 

II – Definido orientador, o estudante deverá apresentar sua intenção de pesquisa 

mediante a Declaração de Aceite de Orientação para Trabalho de Conclusão de 

Curso, devendo esta ser entregue à COPEX, depois o devido preenchimento e 
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assinatura. 

III - O professor orientador poderá solicitar, se julgar necessário, um professor na 

qualidade de co-orientador, desde que aceito pelas coordenações dos cursos. 

IV – Os professores orientadores receberão um valor financeiro a ser decidido pela 

direção administrativa da Faculdade Vale do Salgado por aluno orientado ao final do 

semestre e uma declaração referente ao processo de orientação. 

V - A colaboração dos co-orientadores se darão de forma voluntária, sem gerar ônus 

para a Faculdade Vale do Salgado. Fazendo este jus de uma declaração referente ao 

processo de co-orientação. 

 

Parágrafo Único: São atribuições do orientador: 

 

I. Definir o Plano de Trabalho junto com o aluno, motivando-o ao processo de produção 

do TCC. 

II. Orientar a elaboração do TCC com rigor científico, teórico e metodológico; 

III. Auxiliar o aluno na resolução de problemas conceituais e técnicos relacionados ao 

TCC; 

IV. Acompanhar a produção do TCC direcionando o aluno para a confecção de texto 

próprio; 

V. Gerenciar o desempenho do aluno, mediante registros, anotações e observações 

pertinentes; 

VI. Comunicar a Coordenação do Curso, Professor da disciplina de TCC e/ou 

Coordenação de Pesquisa e Extensão as dificuldades e impasses eventualmente surgidos 

no curso das atividades previstas, inclusive no que tange à relação orientador-aluno; 

VII. Participar das reuniões solicitadas pelos Coordenadores de Curso e Professor de 

TCC; 

VIII – Na época das avaliações, encaminhar um relatório para o professor da disciplina, 

informando a situação final do Trabalho de Conclusão de Curso. 

IX – Cadastrar o Projeto de Pesquisa a qual orienta na Plataforma Brasil, caso a mesma 

envolva pesquisa com seres humanos (Resolução 466/12); 

X – No que diz respeito à co-orientação, o professor designado para tal função deverá: 

 

§ 1º- Ter no mínimo o título de pós-graduação lato sensu;  
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§ 2º- Deverá ter afinidade com os eixos temáticos do Curso de Graduação o qual fará a 

co-orientação.  

§ 3º- Precisará ser aprovado pela Coordenação do Curso, Professor da disciplina de 

TCC e pelo orientador.  

§ 4º- Deverá aceitar o cargo como voluntário, devendo dessa forma, preencher e 

assinar a o temo de co-orientação voluntária; 

§ 5º- Auxiliar o aluno na construção do texto, o qual será submetido à apreciação do 

orientador sobre o qual recairá a responsabilidade da orientação.  

6º- VII - Recolher todos os formulários de TCC, salvo os que são de responsabilidade 

do aluno, devidamente preenchido pelos alunos/orientador/coordenador e entregar a 

Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) da Faculdade Vale do Salgado na data 

estipulada por esta, mediante calendário a ser estabelecido. 

 

Artigo 13. É obrigatório durante o processo de orientação o professor orientador ter no 

mínimo 10 (dez) encontros presenciais com o seu orientando. 

 

Artigo 14. Caso exista desistência do aluno ou do orientador durante o processo de 

orientação, esta deverá ser comunicada a coordenação do curso com a devida justificativa por 

escrito, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura da Carta de Aceite, para que a mesma 

possa efetuar a eventual providência. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE TCC 

 

Artigo 15. Caberá ao professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso: 

 

I - Articular a produção do conhecimento através da interação aluno/orientador 

conforme as linhas de pesquisa; 

II- Supervisionar as orientações técnicas dos professores orientadores junto aos 

discentes dos cursos; 

III - Fiscalizar o desenvolvimento das atividades do TCC durante o semestre letivo; 

IV - Prestar apoio e suporte aos envolvidos no processo de construção do TCC; 

V - Promover reuniões regulares entre os envolvidos no TCC; 
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VI - Acompanhar e controlar a execução do cronograma de atividades referentes ao 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

VII – Consolidar as notas referentes à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. 

VIII – Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento deste Regulamento. 

 

Artigo 16.  O professor da disciplina, Trabalho de Conclusão de Curso, juntamente com a 

coordenação do curso, serão responsáveis em promover a operacionalização das normas 

impostas por este regimento, em parceria com a Comissão de Pesquisa e Extensão da 

Faculdade Vale do Salgado. 

 

Artigo 17.  É responsabilidade do professor da disciplina, apoiado pelos coordenadores de 

Cursos, a divulgação interna e externa da defesa pública e o incentivo da apresentação dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso e dos artigos resultantes destes em eventos científicos da 

área. 

 

CAPÍTULO V 

DA APRESENTAÇÃO 

 

Artigo 18. Para que os alunos estejam aptos a defender o Trabalho de Conclusão de Curso, 

estes deverão cumprir no mínimo 75% de frequência nas aulas da disciplina de TCC, bem 

como ter tido 10 (orientações) presenciais com o Professor Orientador, sendo estas, 

devidamente registradas. 

 

Artigo 19. Os trabalhos serão elaborados e apresentados pelos alunos individualmente ou 

coletivamente quando se tratar do Projeto Integrador. 

 

Artigo 20. A entrega e a apresentação da Monografia, Artigo ou Projeto Integrador são pré-

requisitos obrigatórios para a conclusão dos cursos de Graduação da Faculdade Vale do 

Salgado.  

 

Artigo 21. A organização das bancas examinadoras e suas respectivas datas serão de 

responsabilidade da Coordenação de Pesquisa e Extensão, juntamente com as coordenações 
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de cursos, por meio de um calendário de atividades a ser divulgado pela coordenação em 

pauto no momento oportuno. 

 

Artigo 22. O Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia, Artigo ou Projeto Integrador 

deverá ser entregue, mediante protocolo, na Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPEX) 

da Faculdade Vale do Salgado, em duas vias encadernadas em espiral e 1 (uma) via 

digitalizada em Word, na data determinada pelo calendário lançado pela COPEX. 

 

Parágrafo Único: O protocolo de entrega consiste nos seguintes documentos: a confirmação 

dos membros da banca por meio do devido preenchimento e assinatura da carta convite e as 

fichas de acompanhamento de orientações assinadas pelo aluno e professor orientador e 

coordenador de curso, contendo a data provável da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 

e a Declaração de aptidão para apresentação 

 

Artigo 23. A Comissão de Pesquisa e Extensão se responsabilizará em distribuir as cópias dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso aos membros examinadores, pré-estabelecidos pelo 

professor orientador e o aluno das bancas. 

 

I – Os membros examinadores terão até 7 (sete) dias para informar à Comissão de 

Pesquisa e Extensão se o Trabalho de Conclusão de Curso está apto a ser defendido; 

IV – Dentro deste prazo, os examinadores submeterão o trabalho para verificação da 

existência de plágio, emitindo um parecer conclusivo da análise. 

V – O referido parecer será dado a conhecimento do aluno que terá o direito de 

comprovar a legitimidade do seu trabalho em até 24 (vinte e quatro) horas, após a 

emissão do parecer dos examinadores. 

VI – Convencidos os examinadores da licitude do trabalho, estes emitirão parecer de 

encaminhamento para defesa. Neste caso, será mantida a data e apresentação conforme 

agendamento prévio. 

 

Artigo 24.  Não será permitida a apresentação de trabalhos plagiados ou copiados, caso seja 

constatado que houve plágio ou cópia, de trabalhos realizados por outros autores, o aluno será 

reprovado na disciplina. Podendo inclusive sofrer sanções legais. 
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Artigo 25. As datas de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso será feita mediante 

calendário imposto pela Coordenação de Pesquisa e Extensão. 

 

I - Caso o aluno não apresente o Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia, Artigo 

ou Projeto Integrador), o mesmo será reprovado na disciplina, não podendo assim obter 

o grau de Bacharel, Licenciado ou Tecnólogo. 

II – Se por alguma hipótese o aluno apresente ou entregue o trabalho fora dos prazos 

previstos, o mesmo pagará taxas administrativas para apresentar seu trabalho e adequar-

se-ão a novas datas a ser definida pela Coordenação de Curso. 

III - A defesa pública da Monografia, Artigo ou Projeto Integrador será realizada 

perante Banca Examinadora constituída por três membros, sendo esta formada pelo 

orientador do trabalho e mais dois componentes designados pelo Professor Orientador. 

 

Artigo 26. - A defesa pública consiste na avaliação oral do aluno regularmente matriculado 

nos Cursos de Graduação da Faculdade Vale do Salgado, levando-se em consideração os 

artigos deste regulamento. 

 

I - A defesa do Trabalho de Conclusão de Curso em si compreende as seguintes etapas: 

 

§ 1º - O professor orientador deverá proceder à abertura da sessão pública de defesa do 

Trabalho de Conclusão de Curso, apresentando o aluno, o título do trabalho, os nomes 

dos membros da Banca Examinadora e passar a palavra ao aluno, para proceder à 

apresentação do Trabalho; 

§ 2º - O aluno fará apresentação oral do conteúdo de seu Trabalho de Conclusão de 

Curso, com duração de, no máximo 20 minutos; 

§ 3º- - Após a apresentação do aluno, o presidente da Banca Examinadora passa a 

palavra a um dos membros da mencionada Banca que deve proceder a sua arguição 

sobre o trabalho, e tecer comentários e sugestões. O tempo de intervenção de cada 

corresponde a 10 minutos. Logo após a intervenção do primeiro membro da Banca 

Examinadora, o presidente passa a palavra para o segundo membro para sua arguição 

sobre o trabalho.  

§ 4º - Após a argumentação de cada examinador, o aluno e orientador terão 10 (dez) 

minutos para responder aos questionamentos dos examinadores e defenderem a 
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consistência do trabalho perante as falas dos examinadores. 

§ 5º - O presidente da Banca Examinadora, então pede aos presentes, inclusive ao aluno, 

que se retirem da sala para que se proceda à consolidação das notas, sendo esta expressa 

em forma de conceitos (Ver Capítulo VI – DA AVALIAÇÃO); 

§ 6º - Os membros da Banca Examinadora deverão assinar o Formulário de Avaliação e 

colocar suas notas de avaliação; 

§ 7º - Após a consolidação da nota o presidente da banca deverá chamar o aluno e 

demais presentes para proceder a leitura da ata e divulgar o conceito avaliativo. 

§ 8º - O presidente, membros da banca examinadora e aluno deverão assinar a ata de 

defesa pública e o presidente deverá dar por encerrada a sessão de defesa pública. 

 

Artigo 27. - Os Formulários de Avaliação, juntamente com a ata de defesa, devem ser 

entregue ao professor orientador no dia de defesa pública, uma vez que este é o presidente da 

banca e responsável pela condução da referida defesa. Devendo este repassar estes 

documentos para a COPEX até 24h da realização da banca; 

 

Parágrafo único: A defesa do Projeto de Pesquisa deverá respeitar as mesmas normas 

impostas neste capítulo. 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO 

 

Artigo 28. A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso obedecerá aos critérios de 

avaliação descritos no Formulário de Avaliação: 

I. Estrutura Técnica do Trabalho; 

II. Estrutura Metodológica, análise, discussão e conclusão; 

III. Apresentação Escrita; 

IV. Apresentação Oral. 

 

Parágrafo único: A média final da Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, 

especificamente, corresponderá à nota obtida na Apresentação do referido trabalho. 

 

Artigo 29. - O Processo de avaliação da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso deverá 

está contida no programa da disciplina. 
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Artigo 30.  No ato da defesa, o trabalho será avaliado por dois professores, preferencialmente 

do curso de graduação de origem, podendo um deles, ser um professor ou profissional 

externo, desde que possua no mínimo o título de especialista.  

 

I - A formação da banca será de responsabilidade da Coordenação de Curso e 

Coordenação de Pesquisa e Extensão, obedecendo as Linhas de Pesquisa de cada 

professor; 

II - Sendo de interesse do orientador, e se relevante para o trabalho, poderá ser 

convidado um professor de outra instituição, desde que o mesmo tenha saber 

comprovado na área a qual irá participar da banca e que tenha no mínimo título de 

especialista. 

 

Artigo 31. A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso será realizada pela banca 

examinadora por meio do Formulário de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Artigo 32. O conceito final da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia / 

Artigo ou Projeto Integrador) será obtida pela média aritmética das notas dadas pelos 

professores examinadores; 

 

Artigo 33. Para fins pedagógicos a nota final da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 

não será divulgada, sendo esta anunciada em forma de conceitos: 

 

I – Reprovado - O aluno que atingir média inferior a 4,0 (quatro) no Trabalho de Conclusão 

de Curso; 

II – Reprovado com correções – O aluno que atingir média entre 4,0 (quatro) a 6,9 (seis 

vírgula nove) no Trabalho de Conclusão de Curso; 

III – Aprovado com correções - O aluno que atingir a média entre 7,0 (sete) a 8,0 (oito) no 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

IV – Aprovado com Distinção - O aluno que atingir a média entre 8,1 (oito vírgula um) a 9,9 

(nove vírgula nove) no Trabalho de Conclusão de Curso; 

V – Aprovado com louvor - O aluno que atingir a média 10,0 (dez) no Trabalho de Conclusão 

de Curso; 
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Artigo 34. - O aluno que obtiver média inferior a 4,0 (quatro), conceito Reprovado, na defesa 

do seu Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia, Artigo ou Projeto Integrador), será 

desaprovado na disciplina do Trabalho de Conclusão de Curso e não estará apto para colação 

de grau. 

 

Artigo 35. O aluno que obtiver média entre 4,0 (quatro) e 6,9 (seis vírgula nove), conceito 

Reprovado com Correções, terá até 15 (quinze) dias para realizar as correções e submeter 

novamente o trabalho a uma Banca Examinadora. 

 

Artigo 36. Não haverá revisão de nota do Trabalho de Conclusão de Curso. Todos os casos 

que culminarem em reprovação não poderá ser objeto de segunda chamada, sendo assim, toda 

e quaisquer taxas administrativas pagas pelo aluno, não serão devolvidas. 

 

Artigo 37. No que diz respeito ao processo avaliativo da defesa do Projeto de Pesquisa, 

deverá respeitar as mesmas normas neste capítulo, sendo que este utilizará formulário 

diferenciado do qual é usado na defesa da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

CAPÍTULO VII 

DA ENTREGA 

 

Artigo 38. Finalizado as apresentações dos TCCs o professor orientador deverá entregar à 

Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade Vale do Salgado em até 24h após a defesa 

do Trabalho de Conclusão de Curso os documentos individuais dos alunos, devendo estes 

estarem devidamente preenchidos e assinados: 

 

§ 1º - Ata de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso devidamente preenchida e 

assinada; 

§ 2º - Formulário de Cadastro Institucional dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

devidamente preenchido e assinado; 

§ 3º - Formulário de Avaliação devidamente preenchida e assinada; 
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Artigo 39. Após a defesa, os alunos deverão entregar à Biblioteca da Faculdade Vale do 

Salgado em até 15 dias após a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso e de acordo com a 

data estabelecida pelo calendário a ser definido pela coordenação: 

 

§ 1º Ata de Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso devidamente preenchida e 

assinada; 

§ 2º - 1 (uma) cópia do Resumo do Trabalho de Conclusão de Curso devidamente 

preenchida e assinada; 

§ 3º - 2 (duas) vias encapadas em capa dura na cor Azul Royal, com letras douradas se 

referente aos cursos de Graduação em Administração e Psicologia; 

§ 4º - 2 (duas) vias encapadas em capa dura na cor Preta com letras douradas se 

referente ao curso de Ciências Contábeis; 

§ 5º - 2 (duas) vias encapadas em capa dura na cor Verde Petróleo, com letras douradas 

se referente aos cursos de Graduação em Educação Física, Enfermagem e Fisioterapia; 

§ 6º - Para todos os cursos citados anteriormente, os alunos deverão encaminhar para a 

Biblioteca, junto com a via encapada, 2 (duas) cópias em versão digitação CD ROM 

(arquivo PDF, personalizado e de acordo com as normas da Biblioteca), com as devidas 

correções indicadas pela banca examinadora e ratificada na ata da defesa. 

 

Parágrafo único: Os arquivos citados acima, só serão recebidos por parte da Biblioteca se 

todos os Formulários de TCC individuais dos alunos estiverem entregues na referida COPEX 

 

Artigo 40. Sugere-se ao aluno que antes da entrega definitiva do seu Trabalho de Conclusão 

de Curso, seja feito uma revisão gramatical do referido documento. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 41 - Os Cursos de Graduação da Faculdade Vale do Salgado exigem como requisito 

para colação de grau a defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso, sob a forma de 

Monografia, Artigo ou Projeto Integrador. 

 

Artigo 42 - O trabalho de conclusão de curso deve ser orientado por professores da Faculdade 
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Vale do Salgado, preferencialmente vinculados as Coordenações dos Cursos de Graduação 

desta instituição.. 

 

Artigo 43 - O orientador é designado pelas Coordenações de Cursos da Faculdade Vale do 

Salgado no final do semestre que antecede a construção do Projeto de Pesquisa ou Trabalho 

de Conclusão de Curso, dependo do Projeto Político Pedagógico de cada curso. 

 

Artigo 44 - Para a defesa pública do TCC - Monografia/ Artigo ou Projeto Integrador, o aluno 

de graduação deverá necessariamente, ter cumprido as seguintes exigências: 

 

I - Cumprimento dos créditos mínimos exigidos para obtenção do grau de Bacharel, 

Licenciado ou Tecnólogo; 

II - Cumprimento de todas as disciplinas preparatórias para a construção do Trabalho 

de Conclusão de Curso; 

III - Está matriculado regularmente na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso no 

semestre em que for defender sua Monografia, Artigo ou Projeto Integrador. 

 

Artigo 45 - A Coordenação de Pesquisa e Extensão - COPEX se responsabilizará por 

disponibilizar todos os formulários necessários para regularização e cadastro do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

Artigo 46 Ficará a cargo da Comissão de Pesquisa e Extensão a confecção e emissão de 

declarações de participação em Banca Examinadora para os respectivos membros da Banca e 

Orientadores; 

 

Artigo 47 O aluno deve está atento para os prazos exigidos em cada etapa do procedimento 

de defesa do TCC, bem como critérios mínimos exigidos em cada etapa, evitando com isso o 

pagamento de taxas administrativas. 

 

Artigo 48 O não cumprimento dos prazos e normas referidas por este regulamento, implicará 

na suspensão do aluno na seção de colação de grau, até que o mesmo regularize suas 

pendências. 
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Artigo 49 As eventuais omissões do presente regulamento serão supridas pelas Coordenações 

dos Cursos de Graduação, Coordenação de Pesquisa e Extensão e Direção da Faculdade Vale 

do Salgado, sendo ouvidos os professores orientadores e observadas as normas do Conselho 

Superior da Instituição. 

 

 

Coordenação de Pesquisa e Extensão – COPEX 
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ANEXO A - DECLARAÇÃO DE ACEITE DE ORIENTADOR PROPOSTO 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu,________________________________________________, Professor titular da 

Faculdade Vale do Salgado, atesto, para fins de condição indispensável para Colação de Grau  

aceitar orientar o aluno (a) ________________________________ do ______ período do 

Curso de Graduação em ___________________________ desta Instituição de Ensino 

Superior, na elaboração do seu Trabalho de Conclusão de Curso, com a temática 

_________________________________________. E ainda participar da banca de defesa do 

seu trabalho. 

 

Icó - CE, _____ de ________________ de _________. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Professor Orientador 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

 

______________________________ 

Assinatura da Coordenação 
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ANEXO B - DECLARAÇÃO DE ACEITE VOLUNTÁRIO DE CO-ORIENTADOR 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu,________________________________________________, declaro aceitar co-orientar o 

aluno (a) ________________________________ do ______ período do Curso de Graduação 

em ___________________________ desta instituição de Ensino Superior, na elaboração do 

seu Trabalho de Conclusão de Curso, com a temática 

_________________________________________, de forma VOLUNTÁRIA, 

comprometendo-se em auxiliar o aluno na construção do trabalho em parceria com o 

professor orientador.  

 

Icó - CE, _____ de ________________ de _________. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Professor Co-Orientador 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Professor Orientador 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

 

______________________________ 

Assinatura da Coordenação 
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ANEXO C - TERMO DE COMPROMISSO 

ORIENTANDO (A) x ORIENTADOR (A) 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________, aluno( a) do ______ 

Semestre do Curso de ______________________ da Faculdade Vale do Salgado (FVS), 

através do presente termo, assumo o compromisso de receber como orientador(a) o(a) 

Professor(a), _______________________________________, no processo de elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado 

“__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________”, 

comprometendo-me em acatar as orientações, cumprir com horário estabelecido por ele para a 

execução desse trabalho. 

 

 Icó – Ce _____ de _______________________ de ____________. 

 

 

_______________________________________________ 

Aluno Orientando (a) 

 

 

________________________________________________ 

Professor Orientador (a) 
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ANEXO D – FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE 

ORIENTAÇÃO 

 

ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Data da ____ orientação: ___/___/_______      Horário: Início ________         

Término:___________ 

Trabalho solicitado pelo orientador:  

 

 

Trabalho apresentado pelo estudante: 

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação na 

integra.  

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação de 

forma parcial. 

O aluno (a) não apresentou nesta seção de orientação o trabalho solicitado pelo orientador (a). 

Próximo encontro no dia:               /          /                            

horário:          

Ass. Orientador: Ass. Estudante: 

 

Nome do Aluno (a):                                                                         

 Matrícula:                                                 Semestre:                                           Turno: 

Curso:   

Modalidade do TCC:  (   )Elaboração de Artigo   (   )Elaboração de Projeto   (   ) Elaboração de 

Monografia 

Temática ou título: 

Orientador: 



     Faculdade Vale do Salgado 

 
 

 

Data da ____ orientação: ___/___/_______      Horário:  Início ________         

Término:___________ 

Trabalho solicitado pelo orientador: 

 

 

Trabalho apresentado pelo estudante: 

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação na 

integra.  

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação de 

forma parcial. 

O aluno (a) não apresentou nesta seção de orientação o trabalho solicitado pelo orientador (a). 

Próximo encontro no dia:               /          /                            

horário:          

Ass. Orientador: Ass. Estudante: 

 

Data da ____ orientação: ___/___/_______      Horário:  Início ________         

Término:___________ 

Trabalho solicitado pelo orientador: 

 

 

Trabalho apresentado pelo estudante: 

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação na 

integra.  

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação de 

forma parcial. 

O aluno (a) não apresentou nesta seção de orientação o trabalho solicitado pelo orientador (a). 

Próximo encontro no dia:               /          /                            

horário:          

Ass. Orientador: Ass. Estudante: 
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Data da ____ orientação: ___/___/_______      Horário:  Início ________         

Término:___________ 

Trabalho solicitado pelo orientador: 

 

 

Trabalho apresentado pelo estudante: 

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação na 

integra.  

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação de 

forma parcial. 

O aluno (a) não apresentou nesta seção de orientação o trabalho solicitado pelo orientador (a). 

Próximo encontro no dia:               /          /                            

horário:          

Ass. Orientador: Ass. Estudante: 

 

Data da ____ orientação: ___/___/_______      Horário:  Início ________         

Término:___________ 

Trabalho solicitado pelo orientador: 

 

 

Trabalho apresentado pelo estudante: 

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação na 

integra.  

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação de 

forma parcial. 

O aluno (a) não apresentou nesta seção de orientação o trabalho solicitado pelo orientador (a). 

Próximo encontro no dia:               /          /                            

horário:          

Ass. Orientador: Ass. Estudante: 
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Data da ____ orientação: ___/___/_______      Horário:  Início ________         

Término:___________ 

Trabalho solicitado pelo orientador: 

 

 

Trabalho apresentado pelo estudante: 

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação na 

integra.  

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação de 

forma parcial. 

O aluno (a) não apresentou nesta seção de orientação o trabalho solicitado pelo orientador (a). 

Próximo encontro no dia:               /          /                            

horário:          

Ass. Orientador: Ass. Estudante: 

 

Data da ____ orientação: ___/___/_______      Horário:  Início ________         

Término:___________ 

Trabalho solicitado pelo orientador: 

 

 

Trabalho apresentado pelo estudante: 

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação na 

integra.  

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação de 

forma parcial. 

O aluno (a) não apresentou nesta seção de orientação o trabalho solicitado pelo orientador (a). 

Próximo encontro no dia:               /          /                            

horário:          

Ass. Orientador: Ass. Estudante: 
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Data da ____ orientação: ___/___/_______      Horário:  Início ________         

Término:___________ 

Trabalho solicitado pelo orientador: 

 

 

Trabalho apresentado pelo estudante: 

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação na 

integra.  

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação de 

forma parcial. 

O aluno (a) não apresentou nesta seção de orientação o trabalho solicitado pelo orientador (a). 

Atividades solicitadas para o próximo encontro no dia:               /          /                            

horário:          

Ass. Orientador: Ass. Estudante: 

 

Data da ____ orientação: ___/___/_______      Horário:  Início ________         

Término:___________ 

Trabalho solicitado pelo orientador: 

 

 

Trabalho apresentado pelo estudante: 

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação na 

integra.  

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação de 

forma parcial. 

O aluno (a) não apresentou nesta seção de orientação o trabalho solicitado pelo orientador (a). 

Atividades solicitadas para o próximo encontro no dia:               /          /                            

horário:          

Ass. Orientador: Ass. Estudante: 
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Data da ____ orientação: ___/___/_______      Horário:  Início ________         

Término:___________ 

Trabalho solicitado pelo orientador: 

 

 

Trabalho apresentado pelo estudante: 

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação na 

integra.  

O trabalho solicitado pelo orientador (a), ao aluno (a), foi apresentado nesta seção de orientação de 

forma parcial. 

O aluno (a) não apresentou nesta seção de orientação o trabalho solicitado pelo orientador (a). 

Próximo encontro no dia:               /          /                            

horário:          

Ass. Orientador: Ass. Estudante: 

 

Data prevista para a apresentação do TCC: _____/_____/_________. 

 

 

__________________________________              _________________________________ 

Assinatura do Professor(a) Orientador(a)                   Assinatura do Prof. Coord. do TCC 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Coordenador do Curso 
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ANEXO E – ATA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

 

FACULDADE VALE DO SALGADO 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ______________ 

 

 

ATA DE APRESENTAÇÃO DO 

CURSO DE ___________ 

 

1 – Identificação do Aluno 

Nome do (a) Aluno (a):  

 

Data:  

Horário:  

2 – Título do Trabalho de Conclusão do Curso 

 

 

 

3 – Banca  

Membro da Banca 1 

                                                                               _____________________________ 

                                                                                                   Assinatura 

Membro da Banca 2  

                                                                               ____________________________ 

                                                                                                  Assinatura 

Nome do Orientador 

                                                                               _____________________________ 

                                                                                                  Assinatura 

4 – Resultados 

 

A banca Examinadora, em _____ de ________________________ de _________, após 

Defesa do Trabalho de Conclusão do Conclusão do Curso e argüição,  
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_________________________________________________ 

Assinatura do (a) Aluno (a) 

 

  Pela Reprovação do Trabalho de Conclusão do Curso 

  Pela Reprovação com correções do Trabalho de Conclusão do Curso 

  Pela Aprovação com correções do Trabalho de Conclusão do Curso  

  Pela Aprovação com louvor do Trabalho de Conclusão do Curso e nota: 

 

Preenchido pelo Orientador após a entrega da versão final do Trabalho de Conclusão do 

Curso 

   

    Foram feitas as correções, conforme requerido pela Banca Examinadora. 

 

  Não Foram feitas as correções, conforme requerido pela Banca Examinadora. 

 

Assinatura do Orientador (a) Assinatura do (a) Coordenador (a) do Curso 

 

 

______ de _________________ de 20__ 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

______ de ___________________ de 20__ 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 
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OBS: Anexar o resumo do Trabalho de Conclusão do Curso 

OBS: Após 15 dias da defesa, o aluno deverá entregar na Coordenação do Curso a versão Final do 

Trabalho de Conclusão do Curso, isto é, duas cópias em encadernação (capa dura), com as 

correções sugeridas pela Banca Examinadora, mais 02 mídias (cd room) para que o mesmo tenha 

o direito a receber o diploma de graduação. 
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ANEXO F - ATA DA SESSÃO DE DEFESA 

 

ATA DA SESSÃO DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO 

(A) ALUNO(A) ___________________________________________ DO CURSO DE 

___________________________, TURMA _____________, DA FACULDADE VALE DO 

SALGADO. 

 

Aos ______________ dia do mês de __________, do ano de dois mil e 

_______(___/___/_____), as _____ horas, na sala ______, da Faculdade Vale do Salgado 

realizou-se a sessão de Defesa de monografia do(a) aluno(a) 

___________________________________________________, do curso de 

___________________________, turma _________, intitulada: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__. Estavam presentes, o(a)s professores ________________________________________ e 

__________________________________________. Após a exposição oral apresentada 

pelo(a) aluno(a), eu, __________________________________________orientador(a) e 

presidente da Banca, passei a palavra aos membros da Banca Examinadora para que 

procedessem à arguição pertinente ao trabalho. Em seguida, 0(a) aluno(a) respondeu as 

perguntas elaboradas pelos membros da Banca Examinadora e, na oportunidade, agradeceu as 

sugestões apresentadas. Prosseguindo, a sessão foi suspensa pelo(a) orientador(a) da 

monografia, que reuniu-se secretamente com os Membros da Banca Examinadora, e emitiu o 

seguinte parecer: 

 

(  ) Reprovado   (  )  Reprovado(a) com correções    (  )  Aprovado com correções 

(  ) Aprovado com Louvor  

 

 

Agradecemos a participação dos Membros da Banca Examinadora e dou por encerrada a 

sessão. E, para constar eu, _________________________________ lavrei a presente Ata que 

segue assinada por mim e pelos Membros da Banca Examinadora, em testemunho de fé. 

Juazeiro do Norte, _____ de ________________ de _____. 

 

 

 

__________________________________________ 

Prof. MsC. Ou Esp. 

Orientador (a) 

 

 

___________________________________________ 

Prof. MsC. Ou Esp. 

1º examinador 

 

 

___________________________________________ 

Prof. MsC. Ou Esp..  
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ANEXO G - CARTA CONVITE 

 

O (a) Prof. Orientador(a) _________________________________________________ 

do Curso de ____________________________ da Faculdade Vale Salgado, tem a satisfação 

em convidar Vossa Senhoria ________________________________________________para 

serem membros examinadores da Banca Avaliadora do(a) aluno(a) 

___________________________________________________________________, intitulada 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

a realizar-se  no dia ____/____/______ as ______ h.  

 

Segue em anexo o exemplar do Artigo e desde já contamos com sua participação. 

Icó, CE, _____ de _________________de_______. 

 

 

_________________________________________ 

Prof. Msc. ou Esp. ____________ 

Orientador (a) 

 

_________________________________________ 

Prof. Msc. ou Esp. ______________ 

1º Examinador 

 

_________________________________________ 

Prof. Msc. ou Esp. ______________ 

2º Examinador 
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ANEXO H - CADASTRO INSTITUCIONAL DOS 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

TÍTULO DO PROJETO 
NÚMÉRO DO  

PROTOCOLO: 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

 

 

 

 

PROFESSOR PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

 

 

TITULAÇÃO 

 

 

AREA DE ESPECIALIZAÇÃO 

 

 

 

NACIONALIDADE 

 

ENDEREÇO 

 

BAIRRO 

CIDADE 

 

CEP 

 

TELEFONE 

 

 

 

FAX 

 

 

 

CELULAR 

 

 

 

TELEFONE 

COMERCIAL 

 

 

 

E-MAIL 
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ALUNO (A) PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

 

 

AREA DE CONCENTRAÇÃO 

DA PESQUISA 

 

 

CURSO 

 

SEMESTRE 

 

 

 

MATRICULA 

NACIONALIDADE 

 

ENDEREÇO 

 

BAIRRO 

CIDADE 

 

CEP 

 

TELEFONE 

 

 

 

FAX 

 

 

 

CELULAR 

 

 

 

TELEFONE 

COMERCIAL 

 

 

 

E-MAIL  
 

DOS PESQUISADORES - DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E CUMPRIREMOS OS REQUISITOS DA 

RESOLUÇÃO CNS 466/12 E SUAS COMPLEMENTARES. COMPROMETEMO-NOS A UTILIZAR OS 

MATERIAIS E DADOS COLETADOS EXCLUSIVAMENTE PARA FINS PREVISTOS NO PROTOCOLO E 

PUBLICAR OS RESULTADOS SEJAM ELES FAVORÁVEIS OU NÃO. ACEITAMOS AS 

RESPONSABILIDADES PELA CONDUÇÃO CIENTÍFICA DO PROJETO ACIMA. DA INSTITUIÇÃO – 

DECLARO QUE CONHEÇO E CUMPRIREI OS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO CNS 466/12 E SUAS 

COMPLEMENTARES E COMO ESTA INSTITUIÇÃO TEM CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 

DESTE PROJETO, AUORIZO SUA EXECUÇÃO. 

 
__________________________________________________________ 

ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA PESQUISA 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) ALUNO(A) ENVOLVIDO NA PESQUISA 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) COORDENADOR(A) DO CURSO 

 

 

 

 

Icó (CE), ______ de ________________ de _______. 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO - PROJETO DE PESQUISA 

 ALUNO: 

TÍTULO DO PROJETO: 

 

PROF. ORIENTADOR: 

 

1 - Critérios a serem avaliados no Trabalho Escrito: 

CRITÉRIOS OBSERVADOS PONTOS PONTOS 

1. Composição do trabalho contendo todos os elementos constituintes do 

Projeto (0,0 - 1,0 pt) 

 

2. Adequação do trabalho dentro das Normas Técnicas da ABNT e do 

Manual Institucional (até 0,0 - 1,0 pt) 

 

3. Raciocínio lógico e poder de argumentação (0,0 - 1,0 pt)  

4. Definição do objeto de estudo correlacionando com autores dentro do 

referencial teórico 0.0 - 1,0 pt) 
 

5. Apresenta metodologia coerente com o problema e os objetivos propostos 

(0,0 - 1,0 pt) 

 

 

2-  Critérios a serem avaliados na Apresentação: 

CRITÉRIOS OBSERVADOS PONTOS PONTOS 

1. Qualidade da apresentação: recursos didáticos utilizados, número de 

informações, fontes legíveis, ilustrações e animações didaticamente corretas 

(0,0 - 1,0 pt) 

 

2. Domínio de conteúdo (0,0 - 2,0 pts)  

3. Clareza e objetividade na exposição do conteúdo (0,0 - 0,5 pt)  

4. Respeitar o tempo de apresentação de 20 minutos (0, 0 - 0,5pt)  

5. Adequação vocabular, postura, termos científicos (0,0 - 1,0 pt)  

 

NOTA TOTAL: _______  

Icó - Ceará _________de ________________de _______. 

 

Avaliador (a) _______________________________________ 

 

 

 

FACULDADE VALE DO SALGADO 

CURSO:  

PROFESSOR:  

 BANCA DE AVALIAÇÃO  

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – PROJETO DE 

PESQUISA 

 

PERÍODO:  

TURNO: 

TURMA: 

  

NOTA: 
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ANEXO J - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

 

 ALUNO: 

TÍTULO DO PROJETO: 

 

PROF. ORIENTADOR: 

 

 

 ASPECTOS POTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA 

TÉCNICA 

DO 

TRABALHO 

( 0 – 2,0) 

Aspectos Técnicos –Normas da ABNT (0 – 0,3) 
 

 

Aspectos Formais – Configuração, Formatação e Digitação  (0 

– 0,3)  

 

 

Elementos Pré – textuais devidamente organizados e 

sistematizados (0 – 0,3) 

 

 

Elementos Textuais devidamente organizados e sistematizados 

em função da temática da pesquisa  (0 – 0,3) 

 

 

Introdução com a problematização, questões investigadas ou 

hipóteses, objetivo geral e objetivos específicos (0 – 0,5) 

 

 

Elementos Pós – textuais devidamente organizados e 

sistematizados (0 – 0,3) 

 

 

SUB – TOTAL 1 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURA 

METODOLÓGIC

A, ANÁLISE, 

DISCUSSÃO E 

CONCLUSÃO 

( 0 – 3,0) 

 

ASPECTOS PONTUAÇÃO 

Proposta consistente quanto ao Tipo de pesquisa, a 

população e amostra, o método de seleção da amostra, os 

critérios de inclusão e exclusão da amostra, o instrumento 

utilizado para a coleta de dados, os procedimentos para 

coleta de dados e as questões éticas. (0 – 1,0) 

 

Análise e discussão dos resultados obtidos na pesquisa 

formulados em função dos objetivos propostos no estudo  

(0 – 1,0) 

 

 

 

 

FACULDADE VALE DO SALGADO 

CURSO:  

PROFESSOR:  

 BANCA DE AVALIAÇÃO  

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

 

PERÍODO:  

TURNO: 

TURMA: 

  

NOTA: 
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Conclusão atende ao objetivo geral, articula-se com os 

resultados da pesquisa e apresenta posicionamento crítico. 

(0 – 1,0) 

 

SUB – TOTAL 2 

 

 

 

  

ASPECTOS 

 

PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

ESCRITA 

(0 – 3,0) 

Relevante para a área  e para a sociedade (0 – 0,5) 
 

Problematização clara e objetiva (0 – 0,5) 
 

Linguagem clara, objetiva, consistente e coerente (0 – 

0,5) 

 

Referências condizentes com o tema e atualizadas (0 – 

0,5) 

 

Criticidade e posicionamento em relação ao tema (0 – 

0,5) 

 

Correção Gramatical e ortográfica significativa e 

estruturada (0 – 0,5) 

 

SUB – TOTAL 3 

 

 

 

  

ASPECTOS 

 

PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

ORAL 

( 0 – 2,0) 

Consistência, coerência da argumentação e clareza na 

exposição do conteúdo (0 – 0,5) 

 

Sequência lógica na exposição das ideias na introdução 

(problema, justificativa, objetivos, metodologia, 

referencial teórico, análise e discussão dos resultados, 

posicionamento conclusivo e critico 

( 0 – 1,0) 

 

Adequação vocabular (inexistência de chavão, 

ambiguidade, prolixidade) e postura ética (0 – 0,5) 

 

SUB – TOTAL 4 

 

 
 

SUB – TOTAL 1 SUB – TOTAL 2 SUB – TOTAL 3 SUB – TOTAL 4 MÉDIA 

     

 

Icó - Ceará _________de ________________de _______. 

 

_______________________________________ 

Professor(a) Avaliador(a) 
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ANEXO K - SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DO ORIENTANDO DISCENTE 

Aluno (a):  

Matrícula:  

Telefone Fixo/Celular  

E-mail:  

Prof.(a) Orientador(a):   

Curso:   

Título do Trabalho de Conclusão de Curso:  

 

Motivo do desligamento do acadêmico (descrever detalhadamente a justificativa) 

 

 

___________________________________ 

Professor Orientador 
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Parecer da Coordenação de Curso 

 

(  ) deferido (  ) indeferido 

Registrado em Ata de Número: 

 

 

Icó - Ceará, _____ de __________________ de ________. 
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ANEXO L - SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE ORIENTADOR 

 

Aluno (a):  

Matrícula:  

Telefone Fixo/Celular  

e-mail:  

Prof.(a) Orientador(a):   

Curso:   

Título do Trabalho de Conclusão de Curso:  

 

Motivo do desligamento do professor orientador (descrever detalhadamente a 

justificativa): 

 

__________________________________ 

Aluno 

Matrícula nº 



     Faculdade Vale do Salgado 

 
 

 

 

Parecer da Coordenação de Curso 

 

(  ) deferido (  ) indeferido 

Registrado em Ata de Número: 

 

 

Icó - Ceará, _____ de __________________ de ________. 
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ANEXO M - OFÍCIO PARA COLETA DE DADOS 

Ofício nº _____/20___ 

Ao Sr(a).__________________________________________________________ 

Do (a) ____________________________________________________________ 

Dirigimo-nos a V. Sa. com a finalidade de solicitar a acolhida do aluno (a) 

_______________________________________________, devidamente matriculado (a) no 

Curso de __________________________________ desta Faculdade, para realizar em sua 

Instituição, a coleta de dados para a pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso intitulada 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________. A coleta destas informações serão 

de fundamental importância para o delineamento metodológicos do projeto de pesquisa que 

esta sendo orientado pelo professor 

________________________________________________. A presente pesquisa tem como 

objetivo geral 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________. Dessa forma, solicitamos sua 

colaboração, no sentido de receber e apoiar o (a) aluno (a) na execução da referida atividade.  

Certos da aquiescência e apoio dessa Instituição na efetivação das atividades 

acadêmicas do Curso de _____________________________________ da Faculdade Vale do 

Salgado, antecipamos nossos agradecimentos. 

Atenciosamente, 

_____________________________________ 

Prof. Nome do Orientador 

 

_____________________________________ 

Prof. Nome do Orientando 
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ANEXO N - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado Sr.(a) 

 

(NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL, CPF E INSTITUIÇÃO) está 

realizando a pesquisa intitulada (“TÍTULO DA PESQUISA”), que tem como objetivos 

(DESCREVER OS OBJETIVOS DA PESQUISA). Para isso, está desenvolvendo um estudo 

que consta das seguintes etapas: (DESCREVER AS ETAPAS DO ESTUDO). 

Por essa razão, o (a) convidamos a participar da pesquisa. Sua participação consistirá 

em (DESCREVER DE FORMA DETALHADA OS PROCEDIMENTOS ROTINEIROS 

E/OU ESPECÍFICOS DO ESTUDO AOS QUAIS OS PARTICIPANTES SERÃO 

SUBMETIDOS, INCLUINDO A DESCRIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MÉTODOS 

ALTERNATIVOS EXISTENTES, DOS QUAIS OS PARTICIPANTES PODERÃO 

OPTAR). 

Os procedimentos utilizados (DESCREVER O TIPO ESPECÍFICO DE 

PROCEDIMENTO) poderão trazer algum desconforto, como por exemplo, (DESCREVER O 

POSSÍVEL DESCONFORTO ADVINDO DO PROCEDIMENTO UTILIZADO NO 

ESTUDO). O tipo de procedimento apresenta um risco (MENSURAR O GRAU DE RISCO – 

MÍNIMO; MÉDIO OU ELEVADO) mas que será reduzido mediante (DESCREVER AS 

FORMAS DE MINIMIZAÇÃO DO RISCO). Nos casos em que os procedimentos utilizados 

no estudo tragam algum desconforto ou sejam detectadas alterações que necessitem de 

assistência imediata ou tardia, eu (NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL) ou 

(NOME DOS DEMAIS PESQUISADORES) serei o responsável pelo encaminhamento ao 

(ESPECIFICAR O LOCAL OU SERVIÇO ESPECIALIZADO QUE PRESTARA 

ASSISTÊNCIA ESPECÍFICA AOS PARTICIPANTES DO ESTUDO). 

Os benefícios esperados com este estudo são no sentido de (DESCREVER OS 

BENEFÍCIOS IMEDIATOS OU TARDIOS ESPERADOS). 

Toda informação que o(a) Sr.(a) nos fornecer será utilizada somente para esta 

pesquisa. As (RESPOSTAS, DADOS PESSOAIS, DADOS DE EXAMES 

LABORATORIAIS, AVALIAÇÕES FÍSICAS, AVALIAÇÕES MENTAIS ETC) serão 

confidenciais e seu nome não aparecerá em (QUESTIONÁRIOS, FITAS GRAVADAS, 

FICHAS DE AVALIAÇÃO, ETC.), inclusive quando os resultados forem apresentados. 
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A sua participação em qualquer tipo de pesquisa é voluntária. Caso aceite participar, 

não receberá nenhuma compensação financeira. Também não sofrerá qualquer prejuízo se não 

aceitar ou se desistir após ter iniciado (ENTREVISTA, AVALIAÇÕES, EXAMES ETC.). 

Se tiver alguma dúvida a respeito dos objetivos da pesquisa e/ou dos métodos 

utilizados na mesma, pode procurar (NOME COMPLETO DO PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL E DEMAIS PESQUISADORES COM ENDEREÇO PARA CONTATO E 

TELEFONE), nos seguintes horários (DESCRIÇÃO DOS HORÁRIOS PARA CONTATO). 

Se desejar obter informações sobre os seus direitos e os aspectos éticos envolvidos na 

pesquisa poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade .... 

localizado à Rua .... telefone (  ) ramal ....., Cidade. 

Caso esteja de acordo em participar da pesquisa, deve preencher e assinar o Termo 

de Consentimento Pós-Esclarecido que se segue, recebendo uma cópia do mesmo. 

 

__________________________________________ 

Local e data 

__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

______________________________ 

Assinatura do participante 

 

 
______________________________ 

               ou Representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Impressão dactiloscópica 
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ANEXO O - TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de 

identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 

teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas 

pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não 

restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Icó-Ceará., _______ de ________________ de _____. 

 

______________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

______________________________ 

               ou Representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Impressão dactiloscópica 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO P - TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO 

 

 

CABEÇALHO DA INSTITUIÇÃO 

 

TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO 

Pelo presente instrumento que atende às exigênc ias legais, o Senhor 

(NOME), (CPF), (CARGO),  fiel  depositário  dos prontuários e da base de  

dados da (INSTITUIÇÃO) (CNPJ) na (CIDADE -ESTADO), após ter tomado 

conhecimento do protocolo de pesquisa, vem na melhor forma de direito 

declarar que o aluno (A) (nome), (CPF) está autorizado (A) a realizar nesta 

Instituição o projeto de pesquisa : “(TÍTULO DO PROJETO)”, sob a 

responsabilidade do pesquisador (ORIENTADOR), cujo objetivo geral é 

(OBJETIVO). Ressalto que estou ciente de que serão garantidos os direitos, 

dentre outros assegurados pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde: 

 

1) Garantia da confidencialidade, do anonimato e da não utilização das 

informações em prejuízo dos outros. 

2) Que não haverá riscos para o sujeito de pesquisa. 

3) Emprego dos dados somente para fins previstos nesta pesquisa. 

4) Retorno dos benefícios obtidos através deste estudo para as 

pessoas e a comunidade onde o mesmo foi realizado. 

 

Haja vista, o acesso deste aluno ao arquivo de dados dos pacientes desta Instituição, o 

qual se encontra sob minha total responsabilidade, informo-lhe ainda, que a pesquisa somente 

será iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade (nome), para 

garantir a todos os envolvidos os referenciais básicos da bioética, isto é, autonomia, não 

maleficência, benevolência e justiça. 

Fica claro que o fiel  depositário pode a qualquer momento retirar sua  

AUTORIZAÇÃO e ciente de que todas as informações prestadas tornar -se-ão 

confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional . 

 

Sendo assim, o(s) pesquisador (es) acima citados, compromete(m)-se a garantir e 

preservar as informações dos prontuários e base de dados dos Serviços e do Arquivo desta 

instituição, garantindo a confidencialidade dos pacientes. Concorda(m), igualmente que as 

 

LOGOMARCA DA 

INSTITUIÇÃO 
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informações coletadas serão utilizadas única e exclusivamente para execução do projeto 

acima descrito e que as informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima. 

 

Cidade,______ de ______________________ de ________. 

 

 

_________________________________________________ 

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL) 

_________________________________________________ 

(ASSINATURA DO (a) ALUNO) 

_________________________________________________ 

(ASSINATURA DO (A) PESQUISADOR RESPONSÁVEL) 
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ANEXO Q - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

CO-PARTICIPANTE 

 

 

                           PAPEL TIMBRADO, [LOGOMARCA DA INSTITUIÇÃO] 

 

Modelo de Declaração de Anuência da Instituição 

Co-participante 

 

 

Eu, XXXXX, RG xxxx, CPF XXXX função na instituição, declaro ter lido o projeto 

intitulado XXXXXX de responsabilidade do pesquisador XXXXXXX CPF xxxx e RG xxxxx 

e que uma vez apresentado a esta instituição o parecer de aprovação do CEP da 

(INSTITUIÇÃO SEDE DO CEP), autorizaremos a realização deste projeto nesta (nome da 

Instituição), tendo em vista conhecer e fazer cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em 

especial a Resolução CNS 466/12. Declaramos ainda que esta instituição está ciente de suas 

co-responsabilidades como instituição co-participante do presente projeto de pesquisa, e de 

seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela 

recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem estar. 

 

 

 

 Local e data  

 __________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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ANEXO R - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

 

 

 

Eu ________________________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade n° ______________________ e do CPF n ° 

________________________, residente à Rua _________________________, bairro 

______________________________, na cidade de _________________________________, 

autorizo o uso de minha imagem e voz, no trabalho sobre título 

___________________________________________________________________, 

produzido pelos alunos do curso de _________________, semestre ___________________, 

turma ____________________, sob orientação do(a) Professor(a) 

___________________________________________. A presente autorização é concedida a 

título gratuito, abrangendo o uso da imagem (fotografias e/ou filmagens), voz e /ou discursos 

acima mencionadas em todo território nacional e no exterior, para fins acadêmicos, científicos 

e de estudos (livros, artigos, slides e em eventos para exposições de documentários), 

Por esta ser a expressão de minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos e assino a presente autorização em 02 

(duas) vias de igual teor e forma. 

 

 

 

Icó - Ceará, ____ de __________ de ______. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Cedente 
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ANEXO S – DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA APRESENTAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

Eu,________________________________________________________________________, 

orientador (a) o aluno (a) ____________________________________________________ do 

______ período do Curso de Graduação em ___________________________ desta 

instituição de Ensino Superior, declaro que o seu Projeto de Pesquisa/Trabalho de Conclusão 

de Curso intitulado: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

está finalizado, atende as exigências impostas e estar apto para ser apresentado.  

 

Icó - CE, _____ de ________________ de _________. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Professor Orientador 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

 

______________________________ 

Assinatura da Coordenação 


