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REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
RESOLUÇÃO Nº 06/2012 04/05/2012.
CAPÍTULO I
DO TCC E DOS SEUS OBJETIVOS
Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso(TCC), é um componente curricular
obrigatório que integra a matriz curricular do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais
(Gestão Empresarial), ofertado pelas Faculdades Integradas Simonsen – FIS.
Parágrafo único. Ao integrar a matriz curricular, esse componente assume caráter
obrigatório, devendo ser cumprido pelo aluno, como condição para integralização do seu
Curso.
Art. 2º O TCC caracteriza-se como atividade acadêmica de sistematização dos
conhecimentos obtidos no decorrer do Curso, mediante acompanhamento, orientação e
avaliação docente.
Art. 3º Compreendem o TCC monografias, artigos científicos ou planos de negócios,
podendo ser realizado por um aluno individualmente, ou por dupla.
CAPÍTULO II
DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURA DO TCC
Art. 4º O TCC deve versar sobre conteúdo pertinente à área de formação profissional
do aluno ou em áreas afins.
Art. 5º Para cada trabalho deverá ser previamente acertado pelo aluno, junto ao seu
professor orientador, um projeto básico elaborado na disciplina de Trabalho de Conclusão de
Curso.
Art. 6º O projeto elaborado pelo aluno, deve ser avaliado pelo professor orientador e,
após aceito, cabe ao aluno dar continuidade, sob supervisão do professor orientador e
apresentar o trabalho concluído no final do semestre letivo.
Art. 7º No Trabalho de Conclusão de Curso o aluno deverá demonstrar conhecimento
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e domínio do assunto nele versado, não sendo exigido posicionamentos ou análises que o
configurem como dissertação.
CAPÍTULO III
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO TCC
Art.8º Quando concluído, o trabalho de Conclusão de Curso a ser apresentado pelo
aluno não poderá configurar-se com menos de 15 (quinze) páginas, contando com capa e
contra capa e os demais conteúdos necessários conforme as regras da ABNT, folha A4,
digitado em espaçamento 1.5, na mesma configuração, fonte Times New Romam 12.
Art. 9º Na avaliação do trabalho, o professor orientador levará em consideração:
I.o conteúdo e relevância do trabalho realizado, considerando-se sua atualidade e
importância no tema, além do seu possível proveito ou contribuição, na área a que se
aplique;
II.a consistência metodológica, compreendendo estrutura, logicidade e linguagem em que foi
desenvolvida;
III.de domínio da matéria versada e a clareza do que for exposto e demonstrada pelo aluno,
durante a orientação;
IV.o plágio é proibido, obedecendo a legislação existente.
Art.10º O professor orientador proporcionará orientação permanente ao aluno e
diligenciará, junto à coordenação do curso, quando necessário, para obtenção do acesso a
outras instituições, para a coleta de dados e informações pertinentes ao trabalho.
Art. 11º Durante a realização do trabalho, o aluno receberá do professor orientador
subsídios e apoio, no interesse do desenvolvimento, visando qualidade do trabalho em
elaboração.
Art. 12º O professor orientador, juntamente com o professor responsável pela
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disciplina, atribuirá o grau ao trabalho, resultando em aprovação ou reprovação do aluno,
com os seguintes parâmetros:
I. grau obtido pelo aluno igual ou menor que 4,9 – o aluno será reprovado;
II. grau obtido pelo aluno de 5,0 à 7,4 – o aluno terá direito a refazer o TCC com novo prazo
para entrega de 15 (quinze) dias úteis;
III. grau obtido pelo aluno de 7,5 à 8,9 – o aluno será aprovado;
IV. grau obtido pelo aluno igual ou superior a 9,0 – aprovação com mérito, o TCC fará parte
do acervo da Biblioteca da FIS.
Art. 13º O aluno deverá entregar o trabalho final ao professor orientador até o último
dia da aula da disciplina. O não cumprimento do prazo acarretará em reprovação no TCC.
Art.14º O prazo para correção e lançamento do grau do TCC pelo professor
orientador será de 45 dias após o recesso do semestre letivo.
Art. 15º Compete ao responsável pela disciplina lançar o grau atribuído ao aluno,
acordado com o professor orientador, o qual constará no Histórico Escolar.
Art. 16º Após aprovado pelo professor o discente receberá do mesmo a folha de
aprovação em duas vias, uma ficará com o aluno e a outro deve ser inserida no TCC após a
contra capa.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 17º O aluno só poderá obter orientação do professor orientador se estiver com a
disciplina que representa o TCC cadastrada no horário acadêmico.
Art. 18º O aluno deverá comparecer às aulas programadas, para orientação do
professor da disciplina, cumprindo as tarefas que lhe forem atribuídas, de acordo com o
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cronograma estabelecido pelo orientador em conjunto com o discente.
Art. 19º Todos os casos que não foram redigidos nesses termos poderão ser resolvidos
entre o responsável pela disciplina e o respectivo coordenador.
Art. 20º Esta Resolução entra em vigor na presente data.

