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i. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório, a ser 

realizado ao longo do último ano do curso, sendo distribuído entre o sétimo e oitavo período. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é centrado em determinada área teórico prática ou de 

formação profissional, como atividade de síntese, integração de conhecimento e consolidação 

das técnicas de pesquisa (CNE-CES Resolução 04 de 13/07/2005). Esta resolução que Institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Administração, no artigo 

9º, parágrafo único determina que a Instituição deverá emitir regulamentação própria, 

aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, 

procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes e das técnicas de pesquisa 

relacionadas com a elaboração do Trabalho de Conclusão de curso necessários para obter o 

título de Bacharel(a) em Administração. O TCC, que faz parte da matriz curricular tem caráter 

teórico-prático, devendo integrar e preferencialmente complementar os conhecimentos 

adquiridos pelo aluno ao longo do curso. O regulamento para elaboração do trabalho de 

conclusão de curso é apresentado no apêndice B. 

Os casos omissos deverão ser tratados pelo Colegiado do Curso, consultada a Diretoria de 

Desenvolvimento Educacional se necessário. 
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APÊNDICE B - REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

DE ADMINISTRAÇÃO 

Elaboração: 
 

Coordenação de TCC do Curso de Administração 

Colaboração: 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração 

Referências: 

Projeto Pedagógico do Curso Superior de Bacharelado em Administração 

Manual de TCC do Curso Superior de Tecnologia em Administração 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º – O Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso Superior de 

Bacharelado em Administração do IFMG – Campus São João Evangelista, objetiva orientar 

os estudantes do referido curso para a elaboração de seu TCC, sendo este um dos requisitos 

mínimos necessários para obtenção do título pretendido. 

Art. 2º – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se em um produto de pesquisa 

ou projeto de execução desenvolvido pelo aluno e que representa o resultado de um trabalho 

ou exposição de um estudo científico e terá o objetivo de reunir e apresentar informações 

sobre um determinado tema. 

§ 1º – O Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade acadêmica cuja finalidade é 

complementar o aprendizado do aluno, levando-o a aplicar na área de sua escolha os 

conhecimentos adquiridos durante o curso e preparando-o para desenvolver ideias e projetos 

em sua vida profissional, sendo desenvolvido mediante controle, orientação e avaliação dos 

docentes. 
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§ 2º – Os objetivos do TCC serão aplicados aos conhecimentos das diversas áreas adquiridos 

no decorrer do curso, aprimorando a visão empreendedora do aluno e possibilitar sua atuação 

na realidade local e/ou regional. 

Art. 3º – O desenvolvimento do TCC será realizado pelo aluno de forma individual e de 

acordo com a disponibilidade de docentes o colegiado poderá autorizar a formação de duplas, 

abordando um tema de seu interesse, dentro da disponibilidade de orientação dos docentes. 

Parágrafo único – O aluno interessado em definir uma proposta de TCC deve, inicialmente, 

avaliar as possibilidades, considerando as suas aptidões e os seus interesses profissionais 

(sejam eles voltados à pesquisa científica ou à aplicação efetiva no mercado profissional), as 

perspectivas de mercado e o que mais considerar importante. 

Art. 4º – O aluno poderá optar em desenvolver seu trabalho de conclusão de curso nas 

seguintes modalidades: revisão de literatura, estudo de caso e projeto de execução. 

Parágrafo único – Informações mais detalhadas acerca das modalidades de TCC constam no 

Anexo IX. 

Art. 5º – A critério do aluno e de seu orientador, o objeto de pesquisa do TCC poderá   advir 

da empresa em que ele realizará o estágio e a não vinculação não implica em nenhum tipo de 

sanção ou consequência, já que ambas as atividades são de naturezas diferentes. 

Art. 6º – É de inteira responsabilidade do estudante os resultados apresentados no trabalho, 

bem como os dados e quaisquer outras informações nele contidas. 

 

 
DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE TCC 

 

 

Art. 7º – O TCC terá a participação dos seguintes agentes/setores: 
 

I - Coordenador de TCC do IFMG – Campus São João Evangelista; 

II - Professor Orientador; 

III – Professor Coorientador (se for o caso); 

IV – Estudante(s) Orientado(s). 



4 
 

Art. 8º – As atribuições gerais do Coordenador de TCC são as seguintes: 

I - Supervisionar as atividades e as normas constantes neste documento; 

II - elaborar e divulgar o calendário geral de atividades, estabelecendo datas e prazos limites; 

III - orientar os alunos e os docentes quanto aos procedimentos acadêmicos do TCC; 

V – receber, organizar e arquivar todos os documentos referentes à organização da atividade e 

elaborar um cadastro de estudantes que podem defender o TCC; 

VI - Promover, se necessário, reuniões com os Professores Orientadores para discutir questões 

relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC; 

VII - apoiar o professor da disciplina Orientações de TCC e Estágio, no que for necessário; 
 

VIII - coordenar as atividades que envolvam a defesa do TCC, organizando as bancas 

examinadoras, providenciando a infraestrutura para as defesas conjuntas e acompanhando, se 

necessário, o processo de desenvolvimento dos trabalhos; 

IX - cumprir prazos estabelecidos para lançamento de notas e entrega de diários da disciplina 

TCC. 

 

 
DO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO 

 

 

Art. 9º – O estudante convidará o Professor Orientador que ele julga atender melhor às suas 

necessidades para a elaboração do TCC. 

§ 1º – Havendo a concordância do docente, o aluno preencherá e entregará o 

formulário de Proposta de Realização de TCC, Declaração de Convite e de Desistência de 

Orientação de TCC (Anexo I) em duas vias (aluno e Coordenação de TCC), devidamente 

assinadas pelo Professor Orientador, pelo Estudante Orientado e, se for o caso, pelo Professor 

Coorientador. 

§ 2º – Recomenda-se o limite de 3 (três) trabalhos a serem orientados por cada 

Professor Orientador. 

Art. 10 – Será admitida coorientação (inclusive externa) do TCC que deverá, necessariamente, 

ser aprovada pelo Professor Orientador. 
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§ 1º – O Professor Coorientador deverá simplesmente dar suporte a uma área que o 

Professor Orientador não domine, mas não realizar a função do mesmo. 

§ 2º – O Professor Coorientador deverá avisar ao orientador acerca de qualquer 

problema que ocorrer no ato da coorientação. 

 

 
Art. 11 – Caberá ao Professor Orientador acompanhar e orientar o aluno no desenvolvimento 

de todas as etapas da elaboração e da apresentação do TCC, tendo em vista os seus objetivos. 

§ 1º – Para controle do Estudante e do Professor Orientador, os encontros de 

orientação poderão ser acompanhados pelo preenchimento e assinatura da Ficha de Controle 

de Orientações (Anexo VIII) em 2 (duas) vias. 

§ 2º – O Professor Orientador deverá cobrar a presença dos estudantes nos encontros 

de orientação e acompanhamento dos trabalhos. 

Art. 12 – Cabe ao Estudante Orientado elaborar o trabalho de acordo com as disposições 

contidas neste Regulamento, com apoio norteador do Professor Orientador e, se for o caso, do 

Professor Coorientador e do Coordenador de TCC. 

§ 1º – O Estudante deverá comparecer às reuniões marcadas pelo Professor Orientador 

e pelo Professor Coorientador, se for o caso, e apresentar os relatórios que lhe forem 

solicitados para o bom andamento e qualidade do trabalho. 

§ 2º – Além das orientações docentes, o aluno deverá pautar-se pelos documentos 

normativos de TCC (Manual para Normalização de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 

Manual de Referências Bibliográficas e Citações em Documentos), constantes na página da 

Biblioteca no sítio do IFMG – Campus São João Evangelista. 

Art. 13 – É possível, durante o processo de orientação, haver a desistência do Estudante 

Orientado por parte do Professor Orientador ou vice-versa, mediante a formalização do ato. 

§ 1º – A desistência poderá ser realizada unilateralmente devido à ausência de 

comparecimento aos encontros de orientação ou por outros motivos, porém, a outra parte 

interessada deverá ser avisada de tal ato. 

§ 2º – A desistência deverá ser formalizada por meio das próprias vias do formulário de 

Proposta de Realização de TCC, Declaração de Convite e de Desistência de Orientação de 
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TCC (Anexo I) retidas pelo Professor Orientador e pelo Estudante Orientado e entregue ao 

Coordenador de TCC. 

§ 3º – Uma nova proposta poderá ser feita em novas vias do formulário do mesmo 

anexo, mediante também a entrega, ao Coordenador de TCC, da via anterior contendo a 

desistência. 

 

 
DOS PROCEDIMENTOS PARA A DEFESA 

 

Art. 14 – Após a definição do período de defesa pelo Coordenador de TCC, o Professor 

Orientador escolherá as datas e horários de preferência para a defesa de seus orientados, por 

ordem de chegada, e indicará dois membros para cada banca de defesa, previamente 

convidados. 

§ 1º – Poderão compor a banca de defesa professores pertencentes ao quadro de docentes do 

IFMG – Campus São João Evangelista, preferencialmente atuantes na área abordada pelo TCC. 

§ 2º – O Professor Orientador é membro indispensável da banca de defesa e é o responsável 

por chefiar a banca. 

§ 3º – Na impossibilidade do Professor Orientador em comparecer à banca de defesa, por 

motivos justificados, e em indicar um substituto para chefiar a banca, o Coordenador de TCC 

indicará alguém para esta função. 

§ 4º – O Professor Coorientador poderá fazer parte da banca examinadora, desde que haja um 

quarto membro. 

§ 5º – Um dos membros da banca poderá ser um convidado externo. 
 

Art. 15 – Se, mediante a aproximação do período de defesa, o Professor Orientador julgar que 

o TCC do aluno está pronto para ser defendido, deverá autorizar a defesa formalmente. 

§ 1º – O Professor Orientador é soberano para decidir se o TCC poderá ser 

encaminhado para a defesa ou não. 

§ 2º – A formalização da autorização deverá ser feita em 2 (duas) vias (aluno e 

Coordenação de TCC), mediante assinatura do Professor Orientador na Declaração de 

Revisão Ortográfica e de Autorização para a Defesa (Anexo III). 
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Art. 16 – Antes da entrega dos trabalhos, o Estudante Orientado deverá realizar uma revisão 

ortográfica com um profissional da língua portuguesa habilitado. 

§ 1º – A revisão deverá ser declarada no supracitado Anexo III, mediante assinatura do 

profissional. 

§ 2º – Junto ao formulário, deverá constar uma cópia do certificado que comprova a 

habilitação do profissional. 

Art. 17 – No prazo estabelecido no cronograma geral de atividades, o Estudante Orientado 

entregará, ao Coordenador de TCC ou a quem este determinar, os documentos referentes à defesa. 

§ 1º – O Estudante entregará: 
 

I – O Anexo III, devidamente preenchido e assinado pelo Professor Orientador e pelo 

profissional de língua portuguesa, acompanhado da referida cópia do certificado de 

habilitação do profissional; 

II – 3 (três) cópias da versão preliminar do TCC em espiral, que serão entregues para os 

membros da banca. 

§ 2º – Caso o Estudante não entregue os documentos no prazo estabelecido, será 

considerado desistente da disciplina naquele semestre e a sua nota será computada como zero. 

§ 3º – Após a entrega dos documentos ao Coordenador de TCC, estes não poderão ser 

mais retirados pelo Estudante Orientado. 

§ 4 – Assim que terminar o prazo de entrega dos documentos, o Coordenador de TCC 

deverá repassar as versões preliminares aos componentes da banca, para que sejam analisados 

por estes. 

§ 5º – O Coordenador de TCC também deverá divulgar a composição das bancas 

examinadoras e o local e o horário em que ocorrerá a defesa de cada trabalho. 

Art. 18 – A defesa do TCC será realizada em ambiente acadêmico, com projetor de 

multimídia disponível e com presença obrigatória do Estudante Orientado e da banca 

examinadora. 

§ 1º – O Professor Orientador, ou o seu substituto como chefe da banca, deverá tomar 

as providências imediatas para a realização da defesa, verificando o funcionamento dos 
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recursos audiovisuais e de logística. 

§ 2º – O Estudante deverá estar munido de uma apresentação do conteúdo de seu TCC 

em powerpoint, abordando os principais pontos do trabalho e os resultados com ele 

alcançados. 

§ 3º – A apresentação do TCC é pública, podendo ser assistida por qualquer membro da 

comunidade. 

§ 4º – O Estudante terá, no máximo, 20 (vinte) minutos para a sua apresentação. 
 

§ 5º – A banca de defesa terá, no máximo, 30 (trinta) minutos para arguir o estudante e fazer 

as suas considerações. 

Art. 19 – Após a apresentação da defesa e das arguições, a avaliação do TCC será feita pela 

banca examinadora, sem a presença da plateia e do Estudante. 

§ 1º – O Coordenador de TCC, se desejar, pode assistir à avaliação e, se indagado, 

poderá opinar, com o objetivo de dirimir dúvidas da banca examinadora quantos aos 

procedimentos a serem adotados em casos omissos do Regulamento ou desconhecidos pelos 

membros da banca. 

§ 2º – A banca observará critérios como clareza, objetividade, segurança, nível de 

conhecimento, formatação do trabalho, conteúdo, ortografia, aspectos metodológicos, entre 

outros, estando livre para definir os melhores critérios operacionais de avaliação, podendo 

esta ser consensual ou por média aritmética das notas individuais dos examinadores, conforme 

barema a ser divulgado. 

§3º – Na presença do Professor Coorientador na banca, como quarto membro, haverá 

apenas uma nota da Comissão Orientadora (orientador e coorientador), além das notas dos 

dois demais membros. 

§ 4º – O Estudante necessitará de 60% (sessenta por cento) dos pontos para ser 

aprovado, não sendo permitida a reavaliação. 

§ 5º – Se a nota do TCC for 80% (oitenta por cento) ou mais, o trabalho será passível 

de compor o acervo da biblioteca. 

§ 6º – Após a avaliação, o aluno deverá ser comunicado da decisão da banca e 

informado de que a sua nota está ainda condicionada à realização do restante dos 

procedimentos referentes à disciplina de TCC. 
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§ 7º – A avaliação deverá ser formalizada no Documento Único de Defesa de TCC (Anexo 

II), que contém a Ata de Defesa e a Declaração Anti-Plágio, com as devidas assinaturas dos 

membros da banca e do Estudante. 

§ 8º – O Professor Orientador, ou o seu substituto como chefe da banca, deverá entregar, ao 

Coordenador de TCC, assim que possível, o Documento Único de Defesa de TCC da referida 

avaliação. 

§ 9º – O Estudante deverá ficar de posse das três versões preliminares com as sugestões de 

alterações do trabalho, para que possa corrigir o que os componentes da banca determinaram 

no corpo das cópias examinadas. 

Art. 20 – Após a defesa, caso aprovado, o Estudante terá que cumprir o restante dos 

procedimentos que se seguem, dentro do cronograma estabelecido pela Coordenação do TCC, 

sob pena de ficar com a nota zero. 

§ 1º – O Estudante deverá realizar as correções exigidas e/ou sugeridas pela banca 

examinadora. 

§ 2º – Após a apresentação das alterações do trabalho pelo Estudante Orientado, o 

Professor Orientador deverá enviar um e-mail para a Coordenação de TCC, com cópia ao 

Estudante, autorizando a encadernação do trabalho no padrão exigido pelo curso (capa verde 

e letras douradas). 

§ 3º – Vencido o prazo para a encadernação, o Estudante deverá entregar, ao 

Coordenador de TCC, 1 (uma) cópia encadernada assinada pelo Professor Orientador, 1 (uma) 

versão do trabalho em PDF e CD-ROM e a Autorização para Disponibilização de TCC no 

Sítio da Biblioteca (Anexo IV). 

Art. 21 – Após realizadas todas as etapas da defesa, o Coordenador de TCC deverá finalizar a 

parte que lhe cabe nos procedimentos da atividade. 

§ 1º – O Coordenador de TCC deverá concluir a montagem dos processos dos 

estudantes que defenderam o TCC, compreendendo os Anexos I, II e III. 

§ 2º – O Coordenador de TCC será responsável pelo lançamento das notas e entrega 

do diário da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 23 – Somente haverá um único período de defesa para cada colação de grau, o que 

significa que não poderá haver, em hipótese nenhuma, possibilidade de serem efetuadas duas 

defesas pelo aluno para uma mesma formatura. 

§ 1º – No caso de reprovação, nova banca será marcada após a colação de grau 

seguinte, quando o aluno poderá ter outra chance de defender o seu trabalho. 

§ 2º – À exceção da entrega do projeto de pesquisa no semestre anterior à defesa, caso 

já realizada, iniciam-se novos procedimentos de orientação e defesa. 

 

 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 24 – À exceção do presente ano, o barema de avaliação constará como anexo deste 

Regulamento. 
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PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE TCC, DECLARAÇÃO DE CONVITE E DE 

DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TCC (ANEXO I) 

 
 

PROPOSTA DE REALIZAÇÃO E CONVITE PARA ORIENTAÇÃO E COORIENTAÇÃO 

 

Eu,   , aluno 

do curso turma , convido o professor 

   para ser meu orientador de TCC, de 

acordo com o tema estabelecido em meu TCC. Comprometo-me a reunir periodicamente com 

o orientador, não deixando acumular atividades para o final do período, sob pena de perder a 

orientação do professor. Do mesmo modo, o professor orientador se compromete a 

acompanhar o aluno sistematicamente. 

São João Evangelista, / /    
 

 

Tema do TCC (amplo): _   
 

Modalidade de TCC (revisão de literatura, estudo de caso ou projeto de execução): 
 
 

 

Assinatura do aluno:   
 

Aceite do professor orientador:    
 

Nome legível do professor co-orientador, se houver:    

Aceite do professor coorientador, se houver:    

Aceite do coorientador pelo orientador:    
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DESISTÊNCIA DO ORIENTADOR EM RELAÇÃO AO ALUNO ORIENTADO 

 

 

Eu, , declaro minha desistência em orientar o 

aluno    do curso / turma 

  pelo motivo    
 

 

 

Deixo, com esta, o referido aluno à vontade para procurar outro orientador para o seu TCC. 

 

 

São João Evangelista, / /    
 

 

 

Nome: Assinatura:    
 

 

 

DESISTÊNCIA DO ALUNO ORIENTADO EM RELAÇÃO AO ORIENTADOR 

 

 

Eu,   , aluno do curso / turma 

   / , declaro minha desistência em ser orientado pelo 

professor   pelo motivo 

 
 

 

 
 

São João Evangelista, / /  Assinatura:    
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DOCUMENTO ÚNICO DE DEFESA DE TCC 

 

 

ATA DA DEFESA DE TCC 

 

 

No dia / / , às : horas, o aluno    
 

do curso de turma do IFMG – Campus São João 

Evangelista,    defendeu    o    Trabalho    de    Conclusão    de    Curso    (TCC)    e    foi 

   (aprovado / reprovado / não compareceu / esquivou- 

se à defesa) com a nota , que está condicionada ao cumprimento dos procedimentos 

pós-defesa do TCC. Caso seja aprovado, deverá apresentar o trabalho com as devidas 

modificações em / / (10 dias corridos após a data da defesa) e, feitas as 

correções, tem mais 10 dias corridos para entregar as cópias encadernada e CD-ROM, em 

  / / . 

 

 

O aluno está ciente de que, caso não cumpra os procedimentos pós-defesa de TCC até a data 

estipulada, sua nota será considerada zero e a sua defesa de estágio, caso ocorra, será 

considerada nula. Também está ciente de que o trabalho de conclusão de seu curso poderá ser 

divulgado pela Instituição através dos seus meios de comunicação. 

 

 
Alterações sugeridas pela banca examinadora e outras observações pertinentes à defesa: 
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DECLARAÇÃO ANTI-PLÁGIO 
 

 

 

Eu,   , 

estudante do curso do IFMG – Campus São João 

Evangelista, , declaro, para os devidos fins e efeitos, e para fazer prova junto ao IFMG – 

Campus São João Evangelista, que, sob as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que é de minha criação o trabalho de conclusão de curso que ora apresento. 

Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que dispõe sobre o crime de Falsidade Ideológica: 
 

“Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia estar escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 

1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular. 

Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do 

cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena 

de sexta parte.” 

Este crime engloba plágio e compra fraudulenta de documentos científicos. 
 

Por ser verdade, e por ter ciência do referido artigo, firmo a presente declaração. 

Assinatura do aluno: 
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NOME COMPLETO E ASSINATURA DOS COMPONENTES DA BANCA E DO 

ORIENTADO 

 

 
Orientador: Nome: Assinatura:    

 

Membro 2:  Nome: Assinatura: _   
 

Membro 3: Nome: Assinatura:    
 

Aluno: Nome: Assinatura:    
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DECLARAÇÃO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E DE AUTORIZAÇÃO PARA A 

DEFESA (ANEXO III) 

 
DECLARAÇÃO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA 

 

Eu,   , 

profissional da área de língua portuguesa, cujo registro está sob o número  , 

conforme diploma/certificado anexo, atesto que a versão preliminar do Trabalho de 

Conclusão de Curso do aluno , do curso 

   turma , está de acordo com as regras aceitáveis da 

língua portuguesa formal. 

 
São João Evangelista, / /    

 

 

Nome legível:     
 

Assinatura:    
 

 

AUTORIZAÇÃO PARA A DEFESA 
 

 

Eu,   , professor 

orientador do aluno _ do curso 

   turma , autorizo que o aluno acima referido 

defenda o TCC na data estipulada pela Coordenação de TCC. 

 
São João Evangelista, / /    

 

 

Nome legível:     
 

Assinatura:    
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AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TCC NO SITE DA BIBLIOTECA (ANEXO IV) 

 
Eu,  ,  portador da 

carteira de identidade no , expedida em  na cidade de 

  , autor do trabalho de conclusão de curso (TCC) 

intitulado(a):            

  , 

autorizo o Instituto Federal Minas Gerais – Campus São João Evangelista, através da 

Biblioteca, a disponibilizar, gratuitamente, em sua base de dados, sem ressarcimento dos 

direitos autorais, o texto integral do TCC de minha autoria, em formato PDF, para fins de 

leitura e/ou impressão pela internet, a partir desta data. 

São João Evangelista, / /   
 

 

Assinatura 
 

 

INFORMAÇÕES PARA CONTATO (esses dados não serão divulgados) 

 

Endereço:  , nº   , 

Complemento   

Bairro:   

Cidade:   

CEP:   

Estado:    

E-mail:   
 

Telefone residencial: ( )    
 

Telefone celular: ( )    
 

 

MODELO DE CRONOGRAMA (ANEXO V) 
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Etapas 

Junho/20XX Julho/20XX Agosto/20XX Setembro/20XX 

 

1ª Quinz. 

 

2ª Quinz. 

 

1ª Quinz. 

 

2ª Quinz. 

 

1ª Quinz. 

 

2ª Quinz. 

 

1ª Quinz. 

 

2ª Quinz. 

 

1 

        

 

2 

        

 

3 

        

 

4 

        

 

 

5 

        

 

 

6 

        

Legenda: 

 

1 – Preparação dos Formulários.  

2 – Aplicação dos Formulários.  

3 – Tabulação dos Dados. 

4 – Confecção de Tabelas e Gráficos.  

5 – Elaboração de Relatório Final. 

6 – Divulgação para a Comunidade Acadêmica. 
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RECURSOS MATERIAIS 

MODELO DE ORÇAMENTO (ANEXO VI) 
 

RECURSOS HUMANOS 

Descrição Quant. Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

Coordenadores 02  s/custo s/custo 

Pesquisadores 04  300,00 1.200,00 

Digitadores 02  100,00 200,00 

SUB TOTAL (A) 1.400,00 

 

Descrição Quant. Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

 

Papel 02 Pct 10,00 20,00 

Xerox 200 Un. 0,10 20,00 

Canetas 12 Un. 1,00 12,00 

SUB TOTAL (B) 52,00 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

Descrição Valor Total 

Recursos Humanos Sub Total (A) 1.400,00 

Recursos Materiais Sub Total (B) 52,00 

SUB TOTAL (C) 1452,00 

Reserva Técnica (5% sobre Sub Total (c)). 72,60 

TOTAL GERAL 1524,60 

 

FONTE DOS RECURSOS 

Recursos próprios 524,60 

Financiamento bancário 1.000,00 

Total 1.524,60 
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MODELO DE PLANO DE AÇÃO – 5W2H (ANEXO VII) 

Ação 
O Que Por que Como Quem 

Quanto 

(R$) 
Quando Onde 
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Esta Ficha deverá ser preenchida em 2 vias (orientador e orientado) e poder-se-á imprimir 

quantas 

 

 
 

FICHA DE CONTROLE DE ORIENTAÇÕES (ANEXO VIII) 
 

 
 

Data do 

encontro 

Atividades 

realizadas 

No presente 

encontro 

 

Atividades 

programadas para o 

próximo encontro 

 

Data do 

próximo 

encontro 

 

Assinatura 

do 

orientador 

 
Assinatura 

do aluno 
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MODALIDADES DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – ANEXO IX 

 

 

O aluno deverá escolher entre revisão literatura, estudo de caso e projeto execução. No texto 

abaixo, constam algumas explicações acerca das modalidades de TCC, sem a pretensão de ser 

fiel à normalização das regras metodológicas. 

 

 
1 MONOGRAFIA (REVISÃO DE LITERATURA OU ESTUDO DE CASO) 

 

 

Adota-se neste Regulamento a definição mais geral do termo monografia, entendendo-a como 

uma forma delimitada, sistemática e organizada de demonstração dos resultados oriundos de 

uma pesquisa empreendida a partir de uma metodologia específica. 

Nesse sentido, Marconi e Lakatos (2005, p. 235) definem a monografia como um estudo sobre 

um tema específico ou particular, com suficiente valor representativo e que obedece a 

rigorosa metodologia. Investiga determinado assunto não só em profundidade, mas também 

em todos os seus ângulos e aspectos, dependendo dos fins a que se destina. 

Severino (2004, p. 129) destaca que: 
 

Os trabalhos científicos serão monográficos na medida em que satisfizerem à exigência de 

especificação, ou seja, na razão direta de um tratamento estruturado de um único tema, 

devidamente especificado e delimitado. 

Salomon (1973, apud SEVERINO, 2004, p. 129) acrescenta ainda que o trabalho monográfico 

tem como características principais a “unicidade e delimitação do tema e pela profundidade 

do tratamento do que por sua eventual extensão, generalidade ou valor didático”. 

Para melhor compreensão dos objetivos da monografia, pode-se destacar também a análise 

feita por Barquero (1979, apud OLIVEIRA, 2004, p. 237) na qual ele afirma que: 
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A monografia é: 

 

 

- um trabalho que observa e acumula informações; 
 

- organiza essas informações e observações; 
 

- procura as relações e regularidades que pode haver entre elas; 
 

- indaga sobre os seus porquês; 
 

- utiliza de forma inteligente as leituras e experiências para comprovação; 
 

- comunica aos demais seus resultados. 
 

Pretende-se que o aluno que opte por este trabalho desenvolva uma monografia que 

contemple algum aspecto relevante da atividade de seu respectivo curso. Além disso, 

recomenda-se que o trabalho trate, preferencialmente, sobre algum objeto de pesquisa de 

âmbito regional, contribuindo para a compreensão do fenômeno turístico no entorno da 

Instituição. 

 

 
1.1 Projeto de Pesquisa (referente ao estudo de caso ou à revisão de literatura) 

 

 

Conforme destacado, a monografia é entendida aqui como uma das possíveis formas de 

apresentação dos resultados de uma pesquisa. Nesse sentido, acredita-se que sua produção 

deverá, necessariamente, ser precedida de um Projeto de Pesquisa. 

Marconi e Lakatos (2005, p. 217) afirmam que: O projeto é uma das etapas componentes do 

processo de elaboração, execução e apresentação da pesquisa. Esta necessita ser planejada 

com extremo rigor, caso contrário o investigador, em determinada altura, encontrar-se-á 

perdido num emaranhado de dados colhidos, sem saber como dispor dos mesmos ou até 

desconhecendo seu significado e importância. 

As autoras recomendam ainda que antes de se elaborar o Projeto de Pesquisa, estudos 

preliminares devem ser efetivados com o objetivo de “verificar o estado da questão que se 

pretende desenvolver sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisa já elaborados” 

(MARCONI; LAKATOS, 2005, p.217). 



24 
 

O aluno que optar por desenvolver seu TCC na forma de um trabalho monográfico deverá, 

OBRIGATORIAMENTE, desenvolver um Projeto de Pesquisa prévio, que deverá ser 

norteado pelo Professor Orientador e entregue no final do penúltimo semestre do curso. 

 

 
Estrutura do Projeto de Pesquisa (referente ao estudo de caso ou à revisão de literatura) 

 

A estrutura proposta para a elaboração de um Projeto de Pesquisa é essencialmente a mesma 

para diversos autores. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da NBR 15.287/2005, prevê 

que o Projeto de Pesquisa deve ser constituído de elementos pré-textuais, elementos textuais e 

elementos pós-textuais. Os elementos pré-textuais e pós-textuais são os mesmos explicitados 

no rererido Manual para Normalização de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. 

Já os elementos textuais de um Projeto de Pesquisa, devem – ainda de acordo com a NBR 

15.287/2005 – ser: 

[...] constituídos de uma parte introdutória, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o 

problema a ser abordado, a(s) hipótese(s), quando couber(em), bem como o(s) objetivo(s) a 

ser(em) atingido(s) e a(s) justificativa(s). É necessário que sejam indicados o referencial 

teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma 

necessários à sua consecução. 

Neste documento, adotou-se, com adaptações, o roteiro proposto por Marconi e Lakatos 

(2005, p. 218-219) por acreditar ser aquele que melhor sintetiza e explicita os objetivos de um 

Projeto de Pesquisa e que prevê a seguinte especificação: 

http://biblioteca.cefetbambui.edu.br/images/fotosphl/normas/MANTCC2007.pdf
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Introdução 

 

 

Justificativa 

Tema 

Especificação do Tema 

Limitação geográfica e temporal 

1.3 Problema de Pesquisa 
 

2 Objetivos 
 

2.1 Geral 
 

2.2 Específicos 
 

3 Metas ou Resultados Esperados (quantitativas e qualitativas) 
 

4 Referencial Teórico 
 

5 Metodologia (como? com quê? onde? quanto?) 
 

5.1 Objeto da pesquisa 
 

5.2 Método 
 

5.2 Técnicas 
 

5.3 Coleta de dados 
 

5.4 Análise de resultados 
 

5.5 Cronograma 
 

5.6 Orçamento 

JUSTIFICATIVA: Por que se deve pesquisar? Quais 

as informações existentes e atuais sobre o tema do 

trabalho? Qual a importância do trabalho?  

METODOLOGIA: “Descrever como o projeto 

será conduzido, o caminho previsto para se 

alcançar os objetivos, os métodos e técnicas a 

serem aplicadas. Mencionar quais instrumentos 

serão utilizados na coleta, interpretação e análise 

O quê se pretende alcançar 

com a pesquisa? 

Objetivo geral → de forma 

mais geral, com um horizonte 

mais longo. 

A limitação geográfica e temporal refere-se 

às respostas da perguntas: onde será feito 
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Por fim, recomenda-se enfaticamente que, para elaboração do Projeto de Pesquisa, sejam 

consultadas outras referências na área da Metodologia, para melhor compreensão de cada um 

dos itens componentes de um Projeto de Pesquisa. 

 

 
1.2 Relatório de pesquisa (referente ao estudo de caso e revisão literária) 

 

 

Depois do projeto de pesquisa apresentado, o relatório de pesquisa é o próprio Trabalho de 

Conclusão de Curso se for escolhida a modalidade de estudo de caso ou revisão literária. 

 

 
1.2.1 Relatório do estudo de caso 

 

 

O estudo de caso é um estudo teórico-prático, no qual se explora ou descreve determinado 

objeto de estudo. O referencial teórico é mais conciso que na revisão de literatura, embora 

deva ser suficiente para nutrir de conceitos das necessidades da pesquisa. O ponto-chave do 

trabalho está no tópico Resultados e Discussão. 

 

 
Introdução (como abordado no projeto de pesquisa) 

Objetivos (geral e específicos) 

Referencial Teórico 
 

Metodologia (como abordado no projeto de pesquisa), exceto Cronograma e Orçamento 

Resultados e discussão (análise e interpretação dos dados coletados na pesquisa) 

Conclusão ou Considerações Finais 

Referências Bibliográficas 

Apêndices 

Anexos 
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1.2.2 Relatório da revisão de literatura 
 

 

A revisão de literatura é uma pesquisa bastante aprofundada do que existe atualmente na 

literatura a respeito do tema proposto. Neste caso, o referencial teórico pode ser dividido em 

capítulos, facilitando a compreensão do leitor. 

 

 
Introdução (como abordado no projeto de pesquisa) 

Objetivos (geral e específicos) 

Metodologia 
 

Referencial Teórico (em capítulos) 

Conclusão ou Considerações Finais 

Referências Bibliográficas 

Apêndices 

Anexos 

 

 

PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

 

O Projeto de Execução é a segunda possibilidade de trabalho acadêmico que o aluno poderá 

desenvolver como seu TCC. 

Apesar de ser muito escassa na literatura sobre Metodologia da Pesquisa Científica 

referências à estrutura dos Projetos de Execução, estes estão previstos como opção de trabalho 

acadêmico em diversas instituições de ensino. Nessas instituições este tipo de trabalho 

aparece por vezes recebendo a denominação de Projeto de Execução (geralmente nas áreas de 

engenharia e arquitetura); em outras como Projeto de Intervenção (principalmente nas áreas 

sociais e humanas), ocorrendo ainda as denominações Projeto de Serviço e Projeto de Gestão. 

Apesar de algumas diferenças existentes nos objetivos de cada um desses tipos, optou-se neste 

Regulamento pela utilização da denominação de Projeto de Execução para aquele trabalho 

que objetive alguma forma de intervenção (assentada em um referencial teórico consistente) 
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em um determinado objeto. 

No penúltimo semestre do curso, deverá ser entregue um Pré-Projeto (ou Anteprojeto) de 

Execução, que contempla todas as etapas do Projeto de Execução, porém resumidas. O Pré- 

Projeto, a ser entregue no penúltimo semestre do curso, deverá ter entre 7 e 10 páginas 

textuais, além das pré-textuais e pós-textuais. 

Dessa forma, propõe-se como estrutura mínima para a elaboração de um Projeto de Execução, 

além dos elementos pré-textuais e pós-textuais comuns para qualquer das duas modalidades 

de TCC, os seguintes itens: 

Introdução 
 

Justificativa (abordagem inicial do tema, justificativa, delimitação do tema - definição da área 

de conhecimento sobre a qual versará a proposta de intervenção) 

Limitação geográfica e temporal: onde e quando deverá ser feito o trabalho. 

Diagnóstico 

Caracterização do objeto: descrição detalhada do objeto para o qual será proposta a 

intervenção (empresa, destino, comunidade, grupo etc.). Deve abordar aspectos como 

características principais, histórico, organograma, fluxograma, localização etc. Obviamente 

que, para cada projeto, deverão ser escolhidos aqueles aspectos pertinentes, buscando-se 

sempre a melhor caracterização possível do objeto. 

Diagnóstico: esta é uma das etapas mais importantes do Projeto de Execução uma vez que, 

um diagnóstico feito de forma incorreta, impossibilitará, com certeza, a proposição de uma 

intervenção eficiente. Nesse sentido, é fundamental que o diagnóstico seja o mais completo 

possível procurando embasá-la em sólido referencial teórico e em dados consistentes sobre a 

realidade do objeto de trabalho (envolvendo, se possível, pesquisa de campo prévia). O 

diagnóstico é uma caracterização mais voltada para o tema do TCC. 

 

 
Objetivos 

Geral 

Específicos 

Metas ou Resultados Esperados (quantitativas e qualitativas): este tópico visa abranger itens 

O quê se pretende alcançar 

com a intervenção? 
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que vislumbrem o horizonte do projeto, representando frutos a serem colhidos após o 

trabalho. São divididos em metas qualitativas (abstratas) e quantitativas (concretas, 

numéricas). 

Referencial Teórico: o referencial teórico deve demonstrar com clareza que tanto o 

diagnóstico quanto o Plano de Ação baseiam-se em conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso, não se limitando a meras proposições genéricas de caráter pessoal (o famoso 

“achismo”). 

Plano de Ação (como? com quê? onde? quanto?): é a etapa mais importante do Projeto de 

Execução. É a especificação da forma pela qual será efetivada a execução da proposta de 

intervenção. Deve ser muito bem detalhado, especificando quem executará cada ação, quanto 

tempo demandará, onde será realizada, quanto tempo despenderá, quais recursos serão 

utilizados etc. Sugere-se, como ferramenta para elaboração do Plano de Ação, a utilização do 

modelo 5W2H (Anexo V). Essa é, contudo, apenas uma sugestão, cabendo ao Estudante 

Orientado e ao Professor Orientador determinarem a melhor maneira de demonstrar a 

viabilização das ações. No Pré-Projeto de Execução, deverá ser usado apenas o quadro- 

resumo por meio do modelo 5W2H, mas, no TCC propriamente dito, este Plano deverá ser 

detalhado e cada passo terá sua metodologia e suas ações estabelecidas. Em cada etapa do 

plano de ação, deverá ser trabalhada: 

 

 
✓ Ação: identificar a etapa do trabalho a ser realizar. 

 

✓ O quê: o que deverá ser feito nesta etapa. 
 

✓ Por quê: porque (justificativa) deverá ser realizada cada etapa. 
 

✓ Como (metodologia): quais foram os métodos utilizados, as técnicas empregadas, os 

materiais utilizados etc. em cada etapa, separadamente. Não há um item “metodologia” 

no trabalho, mas esta deverá estar presente neste sub-item em cada etapa. 

✓ Quem: quem deverá realizar esta etapa? Um consultor, uma empresa, um prestador de 

serviço? 

✓ Quanto: o resumo do orçamento (detalhado no item 8) deverá compor o quadro- 

resumo de etapas. 

✓ Quando: este sub-item deverá estar conectado com o item 7 (cronograma). 
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✓ Onde: onde cada etapa deverá ser realizada. 
 

✓ Cronograma (sugestão de modelo, Anexo III) 
 

✓ Orçamento (opcional no pré-projeto, mas não no TCC, sugestão de modelo, Anexo 

IV) 

✓ Considerações finais (opcional). 
 

✓ Referências bibliográficas 
 

✓ Apêndices 
 

✓ Anexos 

 

 

2.1 Relatório Técnico do Projeto de Execução 

 

 

Se o projeto de execução for executado, o trabalho deverá ser enriquecido com o Relatório 

Técnico do Projeto de Execução. 

De acordo com Severino (2002, p. 174) o Relatório Técnico é o instrumento utilizado para 

historiar o desenvolvimento de um projeto específico, por meio da apresentação dos caminhos 

percorridos, das atividades realizadas e da apreciação dos resultados obtidos. 

Na dinâmica adotada para o desenvolvimento do TCC dos alunos, o Relatório Técnico não é 

uma exigência, mas uma possibilidade. 

Explica-se: caso o aluno opte pelo desenvolvimento de um Projeto de Execução com seu TCC 

é extremamente recomendável que, caso seja possível, se implemente a intervenção proposta. 

Neste caso, o aluno apresentaria para a banca examinadora os resultados decorrentes dessa 

intervenção por meio de um Relatório Técnico. 

Acredita-se que várias possibilidades de Projetos de Execução possam ser implementadas – 

total ou parcialmente – pelos alunos, sendo assim passíveis de apresentação por meio um 

Relatório Técnico. 

Como exemplo, tem-se a situação na qual o aluno propõe, como seu TCC, a criação de um 

roteiro turístico. Acredita-se que, neste caso, é muito mais valoroso para a demonstração dos 

conhecimentos adquiridos pelo aluno ao longo de seu curso – objetivo maior do TCC – que o 
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aluno vá a campo e, efetivamente, monte um roteiro turístico e o apresente à banca. Neste 

caso, todo seu procedimento para criação do roteiro seria explicitado no Relatório Técnico. 

Além deste exemplo, várias outras ações podem – e devem – redundar em ações efetivas de 

intervenção e/ou execução em realidades da área turística que poderiam ser utilizadas como o 

TCC dos alunos (eventos, treinamentos, implantação de modelos de gestão, dentre outras). 

Para Dencker (2000, p. 257): 
 

O Relatório Técnico deve ser completo, preciso, objetivo, claro e conciso. A seqüência lógica 

dos fatos apresentados, uma linguagem clara e direta, a indicação correta dos elementos que 

devem ser destacados e a lógica da apresentação são fundamentais para a qualidade do 

relatório. 

A partir dessas premissas, adaptou-se a estrutura de relatório proposta por Marconi e Lakatos 

(2005, p. 230-232), com algumas adaptações, como aquela que deverá ser seguida. Essa 

estrutura, bastante semelhante àquela do Projeto de Execução, prevê, além dos elementos pré- 

textuais e pós-textuais obrigatórios, o seguintes tópicos: 

✓ Apresentação e interpretação dos resultados (obtidos com a execução do projeto) 
 

✓ Conclusões 
 

✓ Recomendações e sugestões 
 

✓ Referências bibliográficas 
 

✓ Apêndices 
 

✓ Anexos 
 

Caberá ao aluno, em conjunto com seu orientador, definir se seu projeto de execução é 

passível ou não de ser realizado. Caso se defina pela execução do projeto, o aluno deverá 

entregar, no período anterior ao da defesa, o Projeto de Execução e, no final do curso, o 

Relatório Técnico, que deverá ser defendido perante a Banca Examinadora. 

Caso aluno e orientador definam que não há condições de execução do projeto – em função de 

sua complexidade, custo, prazo necessário etc. – deverá ser produzido anteprojeto que deverá 

ser entregue ao final do penúltimo semestre do curso, sendo o Projeto de Execução final 

entregue e defendido no último semestre do curso. 

Dica: projetos devem ser sempre escritos no futuro e relatórios no passado 
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3 QUADRO RESUMO 

 

 

O Quadro 01 sintetiza a dinâmica de realização do TCC dos alunos. 

 

 

Quadro 1 – Síntese das possibilidades de desenvolvimento do TCC 
 

  

 
 

SEMESTRE 

 

Monografia (estudo 

de caso ou revisão 

de literatura) 

Projeto de 

Execução 

(que NÃO será 

implementado 

durante o curso) 

Projeto de 

Execução 

(que SERÁ 

implementado 

durante o curso) 

E
X

IG
Ê

N
C

IA
S

 Penúltimo Projeto de Pesquisa 
Anteprojeto de 

execução 

Anteprojeto de 

execução 

 
Último 

 
Monografia 

Projeto de 

Execução 

Projeto de 

Execução e 

Relatório Técnico 
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APÊNDICE C - ACERVO DA BIBLIOTECA 
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APÊNDICE D – REGULAMENTO DO TRABALHO INTERDISCIPLINAR DE 

CULTURA EMPREENDEDORA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 
REGULAMENTO DO TRABALHO INTERDISCIPLINAR DE CULTURA 

EMPREENDEDORA DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 
Elaboração: 

 

Comissão de Trabalho Interdisciplinar de Cultura Empreendedora do Curso de Administração 

Colaboração: 

Núcleo Docente Estruturante 
 

Professores do Departamento de Ciências Gerenciais 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Administração 

Discentes do Curso de Bacharelado em Administração 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º – Entende-se como Trabalho Interdisciplinar de Cultura Empreendedora (TICEM) 

aquela atividade acadêmica teórico-prática, de cunho científico e/ou técnico-profissional, em 

que há envolvimento direto de, pelo menos, duas disciplinas. 

Parágrafo único – O objetivo do TICEM é evidenciar a aplicação dos conhecimentos teóricos 

e práticos adquiridos nas diversas disciplinas, sendo utilizado também como preparação do 

estudante para o Trabalho de Conclusão de Curso e o Estágio Supervisionado. 

Art. 2º – O TICEM ocorrerá do 2º (segundo) ao 6º (sexto) períodos, com modalidades 

distintas em cada um deles. 

§ 1º – As modalidades do TICEM estão previstas no Anexo I deste Regulamento. 
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§ 2º – As normas específicas para cada modalidade estão dispostas no capítulo Das 

Regras Específicas, a partir do Artigo 16. 

Art. 3º – Os estudantes deverão formar grupos para a realização do trabalho, conforme o 

período, enaltecendo a oportunidade do trabalho em equipe. 

§ 1º – As possibilidades de formação dos grupos estão dispostas no Anexo I. 
 

§ 2º – Como o TICEM é uma exigência do projeto pedagógico do curso de 

Administração, não se pode obrigar os alunos de outros cursos a participarem do mesmo, 

podendo ser substituído por um trabalho da disciplina. 

§ 3º – Os alunos do curso de Administração que cursam dependência ou fazem 

disciplinas isoladas fora de seu período estarão dispensados do TICEM daquele período, 

desde que realizem o TICEM em seu período original. 

§ 4º – Os alunos do curso de Administração que fazem disciplinas em vários períodos 

deverão se encaixar no TICEM de um dos períodos, sendo que, no final do curso, tenham 

participado de todas as modalidades. 

 

 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 

 

Art. 4º – A coordenação das atividades que envolvem o TICEM cabe à Coordenação do Curso 

de Bacharelado, auxiliada, se desejar, pela Comissão do TICEM e por docentes do curso. 

Parágrafo único – São atribuições de coordenação do TICEM: 
 

I – Divulgar este Regulamento aos docentes e discentes envolvidos todo semestre; 
 

II – Cumprir e fazer cumprir os dispositivos deste Regulamento, utilizando do bom-senso em 

casos omissos, juntamente com a Comissão do TICEM; 

III – Divulgar o cronograma específico de atividades de cada período letivo; 
 

IV – Especificar aos estudantes, após consulta à Comissão do TICEM e conforme a 

modalidade, temas a serem trabalhados, com o prazo de 1 (hum) mês após o início de cada 

semestre letivo; 
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V – Organizar, após os convites dos alunos e o aceite dos orientadores, o cadastro dos grupos 

de TICEM e as respectivas temáticas; 

VI – Tirar dúvidas e ajudar a dirimir conflitos que venham a extrapolar a relação professor- 

aluno; 

VII – Tomar as providências necessárias para a apresentação oral e a entrega dos trabalhos 

escritos; 

VIII – Organizar os procedimentos para a avaliação do TICEM e da divulgação das notas 

finais em tempo hábil para o lançamento nos diários. 

 
Art. 5º – O professor orientador, aceitando o convite dos estudantes, deverá orientar os grupos 

em reuniões periódicas, munindo-os das informações necessárias para o bom 

desenvolvimento do trabalho. 

§ 1º – Os TICEM deverão ser orientados por todos os professores de disciplinas das 

ciências sociais aplicadas, respeitando o equilíbrio de trabalhos por docente. 

§ 2º – A critério do professor orientador e dos estudantes, poderá ser preenchida a 

Ficha de Controle de Orientações (Anexo II), assinada por ambas as partes. 

§ 3º – Como a natureza do trabalho é interdisciplinar, o professor orientador deverá 

estar disposto a recorrer ou permitir que os alunos recorram a outros docentes, que poderão 

servir de professores coorientadores do trabalho. 

 
Art. 6º – Compete aos estudantes: 

 

I – Escolher um grupo de afinidade para realizar o TICEM, respeitados os limites de alunos 

por equipe; 

II – Convidar um professor orientador e, se for o caso, professores coorientadores, 

preenchendo e entregando a Proposta de Realização de TICEM, Declaração de Convite e de 

Desistência de Orientação de TICEM (Anexo III) em três vias (aluno, orientador e 

coordenador do curso); 

III – Cumprir as regras estabelecidas neste Regulamento e observar rigorosamente o 

cronograma de atividades de cada período letivo; 

IV – Procurar administrar conflitos porventura existentes no interior do grupo; 
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V – Realizar a pesquisa dentro do tema proposto; 

VI – Buscar a interdisciplinaridade, observando que o trabalho reúne conhecimentos de duas 

ou mais disciplinas cursadas no período; 

VII – Comparecer às reuniões de seu grupo no local e nos horários preestabelecidos, de posse 

de versões preliminares requisitadas pelo professor orientador; 

VIII – Entregar as versões preliminares finais à coordenação do TICEM e apresentar o 

trabalho para a banca, no prazo estabelecido; 

IX – Participar ativamente da apresentação oral do TICEM pelo menos duas vezes até o sexto 

período do curso; 

X – Entregar a versão final do trabalho (corrigido) em até 5 (cinco) dias corridos após a 

apresentação. 

 

 
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

 

Art. 7 º – A coordenação do TICEM, conforme os dispositivos deste Regulamento, deverá 

divulgar um cronograma de atividades para o período letivo, incluindo os temas a serem 

trabalhados naquele semestre. 

Parágrafo único – O cronograma a que se refere o caput deste Artigo não poderá ser alterado, 

em razão do planejamento de provas e trabalhos fora do período de apresentação do TICEM. 

 
Art. 8º – Todos os professores que ministram aulas nos períodos letivos em que o TICEM é 

realizado deverão reservar 15 (quinze) pontos para o TICEM, independentemente da 

participação direta de sua disciplina no trabalho desenvolvido. 

§ 1º – Os professores referidos no caput deste Artigo não poderão marcar provas e 

trabalhos em nenhuma data que esteja entre 2 (duas) semanas antes e 1 (uma) semana depois 

do período de apresentação oral do TICEM. 

 

Art. 9º – Caberá ao professor orientador avaliar o trabalho de orientação em 5 (cinco) pontos, 

fornecidos individualmente ou não ao seu critério, levando em consideração questões como: 
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comparecimento às reuniões marcadas, cumprimento das etapas do trabalho, entre outras. 

Parágrafo único – Na modalidade Plano de Negócios, a nota de orientação será dada pelo 

professor da disciplina Empreendedorismo e Plano de Negócios. 

 
Art. 10º – Os resultados da pesquisa oriunda do TICEM deverão, obrigatoriamente, ser 

apresentados de forma oral e escrita, guardadas as peculiaridades de cada modalidade, 

constantes nas regras específicas, dispostas a partir do Artigo 16. 

§ 1º – A apresentação oral do trabalho será avaliada em 5 (cinco) pontos, observando 

critérios como: criatividade na exposição, se a modalidade assim o permitir; clareza na 

expressão das ideias; capacidade de organização de ideias; adequação vocabular; uso do 

registro linguístico adequado à situação; desenvoltura e fluência discursiva; domínio por parte 

do grupo sobre os conceitos e demais aspectos do conteúdo do trabalho. 

§ 2º – O trabalho escrito será avaliado em 5 (cinco) pontos, observando critérios como: 

estrutura e formatação de cada modalidade; normas metodológicas; fidelidade às regras da 

modalidade; outros aspectos do conteúdo do trabalho. 

§ 3º – O trabalho escrito deverá ser entregue em 4 (quatro) cópias, com antecedência 

de, pelo menos, 5 (cinco) dias úteis em relação à apresentação oral, para tornar possível a 

avaliação realizada pelos docentes. 

§ 4º – Além do trabalho impresso, poderão ser requisitadas, a critério dos professores 

do curso, cópias virtuais, que deverão ser fornecidas pelos alunos. 

§ 5º – Os trabalhos não entregues no prazo estipulado serão despontuados em 1 (hum) 

ponto por dia corrido na avaliação do trabalho escrito e na apresentação oral, podendo haver 

atrasos de, no máximo, 4 (quatro) dias corridos. 

§ 6º – Os grupos que não entregarem o trabalho escrito no prazo máximo estabelecido 

pelo parágrafo anterior perderão a totalidade dos pontos relativos ao TICEM. 

§ 7º – Após a apresentação oral, os grupos deverão entregar os trabalhos corrigidos no 

prazo de até 5 (cinco) dias corridos à coordenação do TICEM. 

 

Art. 11 – A coordenação do TICEM definirá uma data para o Seminário de Trabalhos 

Interdisciplinares, em cujo período ocorrerá a apresentação oral dos trabalhos e não haverá 
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aulas, sendo frequentada por todos os alunos do curso, mesmo no caso das turmas que não 

apresentem o TICEM no período letivo. 

§ 1º – Os alunos que não frequentarem o Seminário serão despontuados na 

apresentação oral em 1 (hum) ponto por cada ausência, além da frequência regular das 

disciplinas. 

§ 2º – Os alunos que não apresentarem trabalhos terão, em caso de ausência, suas 

frequências descontadas nas respectivas disciplinas regulares que corresponderem aos 

horários do Seminário. 

 
Art. 12 – A coordenação do TICEM deverá formar bancas avaliadoras para a apresentação 

oral e escrita, compostas pelos docentes do curso. 

§ 1º – As bancas de cada turma deverão, preferencialmente, ser compostas pelos 

mesmos professores, para evitar distorções nos parâmetros de avaliação, mesmo que isto 

implique em agrupar as bancas de uma mesma turma. 

§ 2º – As bancas serão compostas por, no mínimo, 4 (quatro) docentes, para que o 

professor orientador não avalie os próprios orientados, uma vez que já o fez em sua avaliação 

pessoal. § 3º – Os alunos não poderão ser despontuados por seguirem 

estritamente as normas metodológicas, mesmo que isto contrarie a experiência do professor 

em outras instituições, cabendo aos alunos o direito de defesa. 

 
Art. 13 – A nota final do TICEM será construída pelo somatório de três itens: 

 

I – Nota do Professor Orientador em 5 (pontos), exceto na modalidade Plano de Negócios; 

II – nota da apresentação oral em 5 (pontos), calculada pela média da banca avaliadora; 

III – nota do trabalho escrito em 5 (pontos), calculada pela média da banca avaliadora. 

§ 1º – Caberá à coordenação do TICEM o cálculo e a divulgação das notas dos 

trabalhos em tempo hábil ao lançamento de notas no diário pelos professores. 

§ 2º – As notas somente serão divulgadas mediante a entrega dos trabalhos após as 

correções sugeridas pela banca examinadora e mediadas pelo professor orientador, conforme 

o cronograma preestabelecido. 
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DA FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 

Art. 14 – Além das orientações docentes, os TICEM terão como referência os documentos 

normativos de TCC (Manual para Normalização de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 

Manual de Referências Bibliográficas e Citações em Documentos), constantes na página da 

Biblioteca no sítio do IFMG – Campus São João Evangelista. 

Art. 15 – Os demais itens de formatação não previstos nas regras deverão ser assim 

determinados, salvo em normatização contrária nas regras específicas em cada modalidade: 

I – Margens: superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm, direita 2 cm; 

II – Fonte: Arial 12 ou Times New Roman 12. 

III – Espaço entre linhas: 1,5 cm. 
 

IV – Espaço simples e fonte 10 nas citações diretas longas, notas de rodapé e legendas de 

ilustrações, quadros e tabelas. 

V – Papel: branco, formato A4, escrevendo somente no anverso da folha. 
 

VI – Numeração das páginas: numerais arábicos na margem superior direita, a partir da 

segunda página do texto, contando-se desde a folha de rosto, se houver. 

VII - Os títulos das subseções devem ser separados do texto que precede e do texto que 

sucede por meio de espaço extra. 

VIII – Tabular a primeira linha do parágrafo, com recuo de 1,25 cm. 

 

 

DAS REGRAS ESPECÍFICAS 

 

Art. 16 – O TICEM do 2º (segundo) período do curso será um resumo expandido, baseado em 

um estudo de caso em uma ou mais empresas escolhidas pelos alunos, podendo ser sugeridas 

pelo professor orientador, sob a ótica das disciplinas do respectivo período. 

§ 1º – O resumo expandido deverá conter 5 (cinco) páginas, incluindo Título e 

Autores, Resumo, Introdução (Delimitação do Tema, Justificativa, Problema de Pesquisa e 

Objetivos dentro de um mesmo texto), Desenvolvimento (contendo breve Referencial Teórico 
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ou Revisão de Literatura, Metodologia e Resultados), Conclusões (ou Considerações Finais) e 

Referências Bibliográficas. 

§ 2º – Os alunos deverão apresentar o seu resumo expandido, juntamente com o Painel 

de Empresas (Art. 20) em forma de pôster, em tamanho de 0,90 cm de largura e 1 m de altura. 

§ 3º – As normas metodológicas específicas e de formatação para o resumo expandido 

são as mesmas estabelecidas para o artigo científico, conforme disposto no Artigo 17 deste 

Regulamento, considerando as especificidades apresentadas no § 1º deste Artigo. 

§ 4º – Os grupos terão, no máximo, 15 (quinze) minutos para a apresentação oral em 

powerpoint e a banca terá, no máximo, 15 (quinze) minutos para as suas considerações. 

 
Art. 17 – O TICEM do 3º (terceiro) período será um artigo científico, baseado em um estudo 

de caso em uma ou mais empresas escolhidas pelos alunos, podendo ser sugeridas pelo 

professor orientador, sob a ótica das disciplinas do respectivo período. 

§ 1º – O artigo científico deverá conter de 8 (oito) a 12 (doze) páginas, incluindo: 

I - Título e Autores; 

II - Resumo (e palavras-chave), com, no máximo, 250 palavras, seguido da sua versão em 

inglês, o Abstract (e keywords), contendo objetivos, metodologia, resultados e conclusões. 

III - Introdução (Delimitação do tema, Justificativa, Problema de Pesquisa e Objetivos); 

IV - Referencial Teórico ou Revisão de Literatura; 

VI - Resultados; 
 

VII – Conclusões ou Considerações Finais; 

VIII – Referências Bibliográficas; 

IX – Apêndices e Anexos, se necessário. 
 

§ 2º – Os grupos terão, no máximo, 20 (vinte) minutos para a apresentação oral em 

powerpoint e a banca terá, no máximo, 15 minutos para as suas considerações. 

 
Art. 18 – O TICEM do 4º (quarto) período será um relatório técnico-científico, baseado em 

um estudo de caso e expresso sob a forma de uma descrição formal e técnica de aspectos ou 

setores específicos de uma ou mais empresas escolhidas pelos alunos, podendo ser sugeridas 
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pelo professor orientador, sob a ótica das disciplinas do respectivo período. 

§ 1º – O relatório técnico-científico deverá conter de 8 (oito) a 12 (doze) páginas, incluindo: 

I – Capa ou Folha de Rosto, contendo Título e Autores; 

II - Introdução (Delimitação do tema e Objetivos), incluindo breve exposição do todo do 

trabalho, sem detalhes, além de sua importância e de aspectos da realização do trabalho 

(dificuldades, limites, escolhas); 

III – Desenvolvimento, contendo breve Referencial Teórico ou Revisão de Literatura, 

Metodologia e Resultados; 

IV – Conclusões (ou Considerações Finais) e Recomendações; 

V – Referências Bibliográficas; 

VI – Apêndices e Anexos, se necessário. 
 

§ 2º – O professor orientador e os professores coorientadores serão os responsáveis por 

estabelecer, junto com os estudantes, os itens a serem investigados e descritos pelo relatório 

técnico. 

§ 3º – Os grupos terão, no máximo, 20 (vinte) minutos para a apresentação oral em 

powerpoint e a banca terá, no máximo, 15 minutos para as suas considerações. 

 
Art. 19 – O TICEM do 5º (quinto) período será uma Mostra de Produção, baseada na 

descrição formal e técnica e na demonstração criativa do fluxo de processo e/ou produto de 

determinada empresa, abordando aspectos como arranjo de produção, gestão ambiental, 

gestão da qualidade, materiais e logística, entre outras disciplinas do respectivo período, 

possíveis de serem abordadas. 

§ 1º – O relatório técnico deverá conter de 5 (cinco) a 8 (oito) páginas, incluindo: 

I - Introdução (Delimitação do tema e Objetivos); 

II – Desenvolvimento, contendo breve Referencial Teórico ou Revisão de Literatura, 

Metodologia e Resultados, contendo a descrição pormenorizada do fluxo de processo e/ou 

produto analisado; 

III – Conclusões ou Considerações Finais Recomendações (ações a serem adotadas, 

modificações a serem feitas, acréscimos ou supressões de etapas nas atividades); 
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IV – Referências Bibliográficas; 
 

V – Apêndices e Anexos, se necessário. 
 

§ 2º – O professor orientador e os professores coorientadores, serão os responsáveis 

por estabelecer, junto com os estudantes, os itens a serem investigados e descritos pelo 

relatório técnico. 

§ 3º – Os grupos terão as 4 (quatro) horas letivas do dia estabelecido para esta 

atividade para a apresentação oral e visual aos visitantes, podendo ser demonstrada em forma 

de painéis, fluxogramas, maquetes ou outras formas criativas. 

§ 4º – A avaliação da banca examinadora será sobre o trabalho escrito (não 

apresentado oralmente) e sobre a apresentação oral e visual no dia da Mostra de Produção, em 

que haverá somente este tipo de apresentação, com presença de todos os alunos do curso de 

Administração. 

 
Art. 20 – O TICEM do 6º (sexto) período será um Plano de Negócios, realizado em uma 

empresa start up (no caso, empresa de pequeno porte em fase de constituição), criada pelo 

grupo, em determinado segmento escolhido. 

§ 1º – O trabalho escrito deverá seguir as recomendações do professor da disciplina 

Empreendorismo e Plano de Negócios. 

§ 2º – O professor da disciplina será o professor orientador de todos os trabalhos, mas 

cada grupo poderá solicitar o auxílio de professores coorientadores nas áreas específicas 

(como o plano de marketing e o plano financeiro, por exemplo). 

§ 3º – A apresentação oral (Painel de Empresas) será avaliada nas 4 (quatro) horas 

letivas do dia estabelecido para esta atividade e consistirá em uma demonstração visual 

criativa da empresa para os visitantes e para a banca examinadora em um computador portátil 

(simulando um escritório), podendo ser enriquecida por demonstração física semelhante à da 

Mostra de Produção. 

§ 4º – A avaliação da banca examinadora será sobre o trabalho escrito (não 

apresentado oralmente) e sobre a apresentação oral e visual no dia do Painel de Empresas. 
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ANEXO I – MODALIDADES DO TICEM E FORMAÇÃO DE GRUPOS 

 

 

 

Período Modalidade 
Quantidade de 

alunos por grupo 

1º Não há trabalho interdisciplinar (período básico) - 

2º Resumo expandido 4 ou 5 

3º Artigo Científico 3 ou 4 

4º Relatório Técnico 3 ou 4 

5º Mostra de Produção 2 ou 3 

6º Plano de Negócios 2 ou 3 

7º Não há trabalho interdisciplinar (TCC e Estágio) - 

8º Não há trabalho interdisciplinar (TCC e Estágio) - 
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FICHA DE CONTROLE DE ORIENTAÇÕES (ANEXO II) 
 

 

Data do 

encontro 

Atividades 

realizadas 

no presente 

encontro 

 

Atividades 

programadas para o 

próximo encontro 

 

Data do 

próximo 

encontro 

 

Assinatura 

do 

orientador 

 
Assinatura 

do aluno 
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PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE TICEM, DECLARAÇÃO DE CONVITE E DE 

DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TICEM (ANEXO III) 

PROPOSTA DE REALIZAÇÃO E CONVITE PARA ORIENTAÇÃO E COORIENTAÇÃO 
 

Eu,   , 

aluno do curso turma  , convido o 

professor  para ser meu orientador de 

TICEM, de acordo com o tema estabelecido. Comprometo-me a reunir periodicamente com o 

orientador, não deixando acumular atividades para o final do período, sob pena de perder a 

orientação do professor. Do mesmo modo, o professor orientador se compromete a 

acompanhar o aluno sistematicamente. 

São João Evangelista, / /    
 

Tema do TICEM (amplo): 
 

Modalidade de TICEM: 
 
 

Assinatura do aluno: 
 
 

Aceite do professor orientador: 
 
 

Nome legível do professor co-orientador, se houver: 
 
 

 

 

Aceite do professor coorientador, se houver: 
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DESISTÊNCIA DO ORIENTADOR EM RELAÇÃO AO ALUNO ORIENTADO 

 

 

Eu, , declaro minha desistência em orientar o 

aluno  do curso / turma  pelo 

motivo      

 

 

Deixo, com esta, o referido aluno à vontade para procurar outro orientador para o seu TICEM. 

 

 

ão João Evangelista, / /    
 

 

 

Nome: Assinatura:    
 

 

 

DESISTÊNCIA DO ALUNO ORIENTADO EM RELAÇÃO AO ORIENTADOR 

 

 

Eu,   , aluno do curso / turma 

   / , declaro minha desistência  em ser orientado pelo 

professor     

motivo    

pelo 

 
 

 

 

São João Evangelista, / /    
 

Assinatura:    
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APENDICE E - PORTARIA DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CUROS 

DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO I - DOCUMENTOS DE INSTITUIÇOES DA REGIÃO PARA IFMG/SJE 

 

 

Os documentos a seguir comprovam a carência da região por diversos profissionais. 

Justificando assim, a abertura do Curso Superior de Bacharelado em Administração no 

Campus de São João Evangelista. 

 

 
Documentos recebidos pela Direção do Campus de São João Evangelista: 

 

• Secretaria de Estado de Educação - Superintendência Regional de Ensino – Regional 

Guanhães; 

• Associação dos Municípios da Microrregião da Bacia do Suaçuí; 
 

• CENIBRA Celulose Nipo-Brasileira S/A; 
 

• Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de Minas Gerais; 
 

• Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Cantagalo; 
 

• Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Prestação de Serviços de Guanhães. 


