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REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
ANO LETIVO DE 2019 

 
 
 
Este regulamento tem por finalidade orientar o processo de desenvolvimento dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC do curso de Graduação de Terapia 
Ocupacional, estabelecendo critérios e procedimentos gerais a serem adotados 
quando a atividade se encontrar prevista na Matriz Curricular do curso.  
 
 
CAPÍTULO 1 – Das Disposições Preliminares  
Art. 1º O presente regulamento disciplina o processo de elaboração, apresentação 
e avaliação de Trabalho de Conclusão dos alunos de Graduação do curso de 
Terapia Ocupacional.   
Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC deverá ser desenvolvido pelos 
alunos do curso de terapia ocupacional devidamente matriculados na disciplina em 
questão, podendo abordar tema teórico ou teórico-prático, com orientação dos 
docentes do curso de terapia ocupacional da FGG e relatado sob a forma de um 
ARTIGO.  
Art. 3º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, sob a forma de um ARTIGO, deve 
propiciar aos alunos a oportunidade de demonstrar as competências adquiridas para 
resolver problemas complexos das áreas em que se estabelecem ou convergem os 
seus respectivos cursos de Graduação.  
 
CAPÍTULO 2 – Do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC  
Art. 4º O processo do Trabalho de Conclusão de Curso compreende etapas 
sucessivas, a serem desenvolvidas ao longo dos semestres letivos em que o aluno 
estiver matriculado e de acordo com o Plano Pedagógico do Curso.  
Art. 5º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC deve ser entregue ao professor da 
disciplina, designado para este fim e na secretaria do curso neste regulamento para 
recebê-lo após a sua finalização.  
Parágrafo único: para o TCC que envolver pesquisa com seres humanos é 
obrigatório ser submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pelo orientador, 
via Plataforma Brasil, a fim de cumprir o que preconizam as Resoluções 466/2012 e 
510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).  
Art. 6º A mudança de tema do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC somente 
pode ocorrer, a partir de proposta do aluno ou do professor-orientador, com parecer 
conclusivo deste.  
 
CAPÍTULO 3 – Dos alunos e professores-orientadores  
Art. 7º Os alunos do curso de Terapia Ocupacional da FGG serão submetidos ao 
processo de orientação, para efeito de escolha do tema e elaboração do trabalho.  
Art. 8º O aluno, dentre outros, tem os seguintes deveres específicos:  
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I. Desenvolver um projeto durante a disciplina TCC contendo: introdução, 
justificativa da escolha do tema, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, 
orçamento, cronograma e referências; Para ser considerado aprovado, o aluno, ao 
final da disciplina de TCC , deve ter obrigatoriamente submetido o projeto a um CEP, 
caso a pesquisa seja feita com seres humanos.  

II. Apresentar cronograma, determinando as etapas a serem cumpridas e os prazos 
para a realização das tarefas;  

III. Cumprir o calendário divulgado pelo professor da disciplina, para realização das 
atividades propostas no TCC;  

IV. Frequentar as aulas da disciplina de TCC e reuniões de orientações de TCC com 
seu respectivo professor-orientador do artigo.   
V. Manter contatos/encontros com o seu professor-orientador, para discussão do 
trabalho acadêmico em desenvolvimento;  

VI. O discente poderá ser considerado reprovado na disciplina de TCC caso, não 
tenha o mínimo de 75% de frequência.  

VII. Elaborar a versão final do TCC, obedecendo às normas e instruções deste 
regulamento e outras, aprovadas pela coordenação de curso, quando for o caso;  

VIII. Comparecer em dia, hora e local determinados pelo professor da disciplina de 
TCC para defender a versão final deste, perante banca examinadora.  
 
Art. 9º Todos os professores do curso de Terapia Ocupacional são professores 
orientadores. No entanto, tal orientação far-se-á adequando o interesse do 
professor- orientador com a sua área de atuação e disponibilidade. Definidas estas 
questões, professor-orientador e aluno estabelecerão, entre si, horário e local para 
reuniões de orientação.  
Parágrafo primeiro: quanto ao local e horário da orientação, não existe 
obrigatoriedade para que a reunião seja em uma sala de aula. Porém, deve ser 
realizada nas dependências da Faculdade Guilherme Guimbala (FGG).   
Parágrafo segundo: com 2 ausências do professor orientador o trabalho poderá ser 
disponibilizado a outro docente interessado desde que cumpra as exigências 
estabelecidas, salientando que a troca de orientador não pode interferir nos 
prazos estabelecidos para a entrega do trabalho. Esta troca ficará documentada 
por escrito.  
Parágrafo terceiro: o relacionamento entre professor orientador e aluno deve ser o 
mais profissional possível, o que implica em direitos e responsabilidades de ambas 
as partes. Qualquer problema entre orientador e aluno deverá ser comunicado ao 
coordenador do curso e ao coordenador de TCC o mais breve possível, para que 
sejam tomadas as providências cabíveis em cada caso.  
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Art. 10 Cabe ao professor-orientador:  
I. Tomar ciência desse Regulamento;  

II. Orientar os alunos na escolha do tema e na elaboração e execução do Trabalho 
de Conclusão de Curso - TCC, sob a forma de artigo, desenvolvido ao longo do 
curso;  

III. Sugerir à coordenação de curso, normas ou instruções destinadas a aprimorarem 
o processo do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC;  

IV. Acompanhar o desenvolvimento do TCC, por meio de reuniões obrigatoriamente 
realizadas nas dependências da FGG, em dia e hora combinados com o aluno e 
informados, através de relatórios mensais ao professor de TCC.  

V. Participar de reuniões, convocadas pelo coordenador do TCC, para análise do 
processo do Trabalho de Conclusão de Curso, assim como da avaliação dos alunos;  

VI. Manter o quadro de orientações atualizado sobre o desempenho e a avaliação 
dos acadêmicos, com vistas ao Trabalho de Conclusão de Curso, caso seja 
solicitado pela coordenação de curso ou TCC;  

VII. Para os alunos que estiverem em elaboração do TCC, informar dia, hora e local 
da apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, perante banca examinadora;  

VIII. Ocorrendo 2 ausências do professor orientador às orientações, o trabalho 
poderá ser disponibilizado para outro professor orientador interessado, desde que 
cumpra as exigências estabelecidas;  

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

X. Anotar as sugestões da banca examinadora durante a defesa do trabalho e 
acompanhar a inclusão das mesmas na elaboração do trabalho final a ser entregue 
pelo aluno.  

XI. Um professor orientador pode orientar, no máximo, 3 (três) trabalhos 
simultaneamente.  

XII. Os professores orientadores deverão entregar ao coordenador de TCC, após 
apresentação pública, o TCC com as devidas correções em CD, contendo, também, 
os demais documentos exigidos.  
 
CAPÍTULO 4 – Da Defesa e Entrega Final do TCC  
Art. 11 A entrega do TCC será feita ao professor titular da disciplina, nos prazos 
estabelecidos em calendário pelo coordenador de curso ou coordenador de TCC; 
em 02 (duas) vias encadernadas em espiral simples (que serão entregues para os 
membros da Banca Examinadora) respeitando as normas para elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Curso.  
Art. 12 A entrega das vias será feita mediante assinatura de ata por todos os alunos 
(O aluno não poderá assinar a ata antes de entregar as vias).  
Art. 13 A data da defesa do TCC estará disponível na secretaria do curso e com o 
professor da disciplina de TCC.   
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Art. 14 Após a defesa e aprovação do TCC o aluno terá um prazo máximo de 20 
(vinte) dias, a contar da data da defesa, para os devidos ajustes e a entrega da 
versão definitiva em 01 (uma) cópia e dos demais documentos exigidos em CD.  
Parágrafo primeiro: gravar o trabalho final, revisado, corrigido e formatado de acordo 
com as normas da Biblioteca da FGG.  
  
Parágrafo segundo: o CD deve estar em uma caixa de acrílico com capa contendo 
as devidas identificações (nome da instituição FGG, do curso, dos alunos, do 
orientador, título do trabalho, data, local).  
Parágrafo terceiro: o aluno, seguindo as determinações acima, deverá entregar o 
CD para a secretaria do curso. 
Art. 15 Os trabalhos devem respeitar o cronograma e prazos estabelecidos para 
serem avaliados no período corrente. O aluno que não entregar por escrito o TCC 
e/ou que não se apresentar para a sua defesa oral, sem motivo justificado, será 
automaticamente reprovado, podendo apresentar novo trabalho, somente no ano 
letivo posterior, de acordo com o calendário acadêmico.  
Parágrafo único: nesse caso, o aluno não participará da colação de grau, podendo 
colar grau no ano seguinte ou em cerimônia reservada pela Direção Geral da IES.  
Parágrafo único: os prazos de entrega dos trabalhos e da defesa não serão 
prorrogados.  
Art. 16 O professor orientador possui plena autonomia e poder para impedir que um 
trabalho entre em processo de avaliação ou mesmo para reprovar o aluno a qualquer 
tempo, desde que com substância para tal decisão justificada, encaminhada e 
discutida na coordenação de curso e coordenação de TCC. Caso o orientador não 
valide o trabalho realizado temendo pela sua reprovação ou acreditando que ele 
ainda não reúna condições de se dar como terminado, de acordo com seus critérios, 
é possível não autorizar a entrega pelo aluno.  
 
CAPÍTULO 5 – Da avaliação do TCC  
Art. 17 A banca de avaliação do TCC será composta por dois (02) professores, 
sendo estes o professor-orientador e mais um professore da FGG. Em casos 
especiais, a coordenação de curso poderá convidar professores externos para 
participar como membro da banca examinadora.  
Parágrafo primeiro: a coordenação do curso e a coordenação de TCC indicarão os 
professores que irão compor a banca examinadora e estes deverão ser 
preferencialmente da área do objeto do TCC.  
Parágrafo segundo: todas as notas referentes à avaliação do TCC compreenderão 
valores entre zero (0) e dez (10) e ficarão sujeitas, nas composições, aos critérios 
de arredondamento estabelecidos pela FGG.  
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Art. 18 Deverá ser avaliado no TCC levando em consideração a versão escrita e a 
apresentação oral, conforme critérios estabelecidos pelo professor da disciplina.  
Art. 19 A nota final deverá ser uma média aritmética entre as 3 notas, professor 
titular da disciplina, orientador e componente da banca.  
Parágrafo único: a defesa do TCC compreenderá exposição oral do conteúdo do 
mesmo, podendo ser objeto de arguição e deverá estender-se por tempo não 
superior a 20 minutos, com recurso multimídia. A banca não poderá exceder o 
tempo máximo de 20 minutos (Tempo total).  
Art. 20 Com base no trabalho escrito e na apresentação oral do mesmo, os 
membros da banca deverão chegar a uma média final.  
Parágrafo único: O aluno que obtiver a média do TCC abaixo de 7,0 será 
REPROVADO, devendo o TCC ser reapresentado em um período de no máximo 20 
dias. Caso haja uma segunda reprovação ou o aluno perca o período de 
reapresentação, este aluno deverá refazer o TCC no aluno seguinte.  
Art. 21 O aluno será considerado aprovado, quando no final da média, atingir nota 
igual ou superior a 7,0 (sete).  
Art. 22 No caso de aprovado com ressalvas, o aluno deverá proceder à correção do 
trabalho de acordo com as sugestões feitas pela Banca Examinadora, entregando 
nova versão para avaliação em prazo estipulado pela mesma antes da colação de 
grau. Após nova avaliação feita pelos mesmos membros da banca (sendo 
dispensada nova apresentação) apenas leitura do trabalho revisado, se aprovado, 
o aluno participará da cerimônia de colação de grau. Se reprovado, procederá 
conforme instruções anterior.  
Art. 23 O professor titular de TCC publicará a relação dos alunos que procederam 
a entrega do TCC até a data prevista, com a devida anuência do professor orientador 
definindo a data, horário e local das defesas e a constituição das bancas 
examinadoras.  
Parágrafo primeiro: as defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso serão 
realizadas em sessão pública;  
Parágrafo segundo: as notas finais serão lançadas no sistema após a entrega final 
do Trabalho de Conclusão de Curso, em versão definitiva. 
  
CAPÍTULO 6 – Das disposições gerais  
Art. 24 É de inteira responsabilidade do aluno a verificação de seus prazos e 
obrigações junto à coordenação de curso e coordenação de TCC.  
Art. 25 Todas as suspeitas de fraude acadêmica (plágio), seja a utilização de 
trabalhos já realizados, nesta ou em outras instituições, seja o recorte de partes de 
outros trabalhos, serão rigorosamente verificadas.  
Parágrafo único: em caso de confirmação das suspeitas do plágio será nomeada 
uma comissão de ética presidida pelo coordenador do curso, coordenador de TCC, 
o professor orientador do TCC e professores do NDE que irão analisar a extensão 
e a gravidade do plágio acadêmico, ficando o aluno passível de aplicação das 
normas disciplinares da Faculdade Guilherme Guimbala.   
Art. 26 É vedada orientação de TCC nos meses de recesso escolar e férias, salvo 
em casos de matrícula em regime excepcional de estudos.  
Art. 27 Os trabalhos apresentados e aprovados pela banca examinadora estarão à 
disposição dos alunos para consulta na Biblioteca da FGG.  
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CAPÍTULO 7 - Das disposições finais  
Art. 28 Os casos omissos e as interpretações deste Regulamento devem ser 
resolvidos pela coordenação de curso e coordenação de TCC, com recurso, em 
instância final, para o colegiado de curso, direção acadêmica e direção geral da 
FGG.   
Art. 29 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo colegiado 

de curso.   

 

Winny Kessy Keller da Costa 

Gestora Acadêmico do Curso de Terapia Ocupacional 


