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COMUNICADO COORSIS No 01/2018 
 

 

 
O Coordenador do Curso de Sistemas de Informação da 
Faculdade de Balsas no uso de suas atribuições 
regimentais, em especial a prevista no Artigo 52º, bem 
como, considerando a necessidade de complementar o 
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 
aprovado pela Resolução COP 10/2008 de 19 de 
dezembro de 2008, conforme determina o Art. 6º do 
presente regulamento, faz o  

 

 
 

COMUNICADO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I – TCC I 
 

I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. O Trabalho de Conclusão de Curso I é componente curricular obrigatório do Curso de Sistemas de 

Informação da Faculdade de Balsas, portanto deverá ser realizado pelos estudantes regularmente 

matriculados no sétimo semestre do referido curso. 

 

2. O Trabalho de Conclusão de Curso I será desenvolvido ao longo da disciplina, cuja carga horária é 

de 80 horas, ficando sob a responsabilidade de um professor supervisor que irá conduzir as atividades 

pertinentes a elaboração de um Projeto de Pesquisa. O discente será direcionado para um grupo de 

pesquisa, conforme a escolha da área de interesse relacionada ao tema do seu TCC, irá trabalhar com 

problema de pesquisa assossiado aquele grupo de pesquisa.  

 

3. Cada grupo de pesquisa proporcionará encontros com duração de 2 horas semanais, em dias e horários 

oficiais, podendo alternar horários conforme interesse dos pesquisadores. 

 

4. É de inteira responsabilidade do aluno seguir as orientações dos professores do grupo de pesquisa em 

que estará vinculado, para que dessa forma não comprometa a qualidade do seu trabalho. Não será 

fornecida orientação por parte de professores de outros grupos de pesquisa da instituição. 

COMUNICA OS PROCEDIMENTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO I NO ÂMBITO DO CURSO DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO DA FACULDADE DE BALSAS 
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5. O estudante deverá se associar a um grupo de pesquisa e encontrar um problema de pesquisa oferecido 

ou construído juntamente com o grupo e entregar seu trabalho ao professor supervisor da disciplina, a cada 

etapa, conforme calendário próprio estabelecido.  

 

6. Existem dois grupos de Pesquisa no Curso de Sistemas de Informação: Gestão e Desenvolvimento de 

Sistemas GDSis e Software Básico e Suporte a Sistemas GSBS. 

 

7. Cada grupo de Pesquisa terá um professor líder e irá interagir com os estudantes nos horários oficiais ou 

alternativos definidos por cada grupo em relação aos seus encontros. 

 

8. Estudante  deverá frequentar o grupo ao qual está associado no mínimo a cada quinze dias.   

II – AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

1. No processo de elaboração do Projeto de Pesquisa ao longo do semestre, o aluno passará por duas 

etapas de avaliação:  

 1.1. A Primeira Etapa será desenvolvida no primeiro bimestre, trata-se do pré-projeto e constará dos com os 

seguintes elementos de pesquisa: Tema, Título, Problema, Justificativa, Objetivo Geral, Objetivo 

Específico, Cronograma e Referências Bibliográficas.  

1.1.1. A primeira etapa deverá ser entregue nos Grupos de Pesquisa nas datas previamente estabelecidas 

pelo calendário de Trabalho de Conclusão de Curso por todos os alunos, independente do dia da semana 

que acontecem os encontros do grupo de pesquisa de origem; 

1.1.2. O acadêmico deverá realizar as correções da primeira etapa do projeto solicitadas pelos professores 

dos grupos de pesquisa e dar continuidade para as atividades da segunda etapa. Os ajustes da primeira 

etapa deverão ser entregues nas datas previamente estabelecidas pelo calendário de Trabalho de Conclusão 

de Curso por todos os alunos, independente do dia da semana que acontecem os encontros do grupo de 

pesquisa de origem; 

 

1.2. A Segunda Etapa será desenvolvida no segundo bimestre da disciplina em que o estudante deverá 

finalizar o seu Projeto com todos os componentes necessários: Tema, Título, Problema, Justificativa, 
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Objetivo Geral, Objetivo Específico, Revisão Bibliográfica, Metodologia, Cronograma e Referências 

Bibliográficas. 

1.2.1. A segunda etapa deverá ser entregue nos Grupos de Pesquisas nas datas previamente estabelecidas 

pelo calendário por todos os alunos, independente do dia da semana que acontecem os encontros do grupo 

de pesquisa de origem; 

1.2.2. O aluno deverá comparecer na semana de qualificação nas datas previamente estabelecidas pelo 

calendário de TCC,  no turno da tarde, das 14h às 18h, na data e hora marcada pelos orientadores do grupo. 

Os professores que compõem o grupo farão parte da banca que avaliará o trabalho, cada apresentação terá 

duração máxima de 15 minutos. 

1.2.3. A qualificação do projeto é um momento obrigatório, de modo que caso o acadêmico opte por não 

comparecer no dia e hora marcados, ficará impossibilitado de fazer a defesa final do trabalho completo, 

ficando assim,  reprovado, tendo em vista que não haverá avaliação substitutiva. 

 

2. Em cada etapa, (pré-projeto e projeto), o trabalho será objeto de avaliação considerando os seguintes 

critérios:  

                      

2.1.  É considerado aprovado, o aluno que obtiver conceito final igual ou superior a 7,0 (sete).  

2.2. Caso o aluno obtiver conceito final inferior a 7,0 (sete),  deverá refazer o Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

2.3. A nota do projeto final estará condicionada as correções sugeridas pelo grupo de pesquisa onde o 

trabalho será apresentado. A entrega da versão final do projeto será feita 10 dias depois da apresentação. A 

não entrega do projeto corrigido implica em nota nula no segundo bimestre. 

2.4. A revisão bibliográfica deve possuir no mínimo 5 páginas.Caso não tenha, o projeto final não será aceito, 

ou seja, a segunda nota é nula. 

 

3. Será considerado aprovado o estudante que obtiver média igual ou superior a sete (7.0), ter no mínimo 

75% de frequência às aulas e ter frequentado os encontros do grupo de pesquisa a cada quinze dias, logo 

após a escolha do seu problema de pesquisa.  

 

4. A identificação de plágio no Projeto de Trabalho de Curso enseja a reprovação automática do estudante, 

arcando com as consequências administrativas, cíveis e penais sobre o mesmo. 
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5. Este comunicado entra em vigor a partir de sua data de publicação, sendo aplicado sobre a disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso I. 

 

 

Balsas - MA, 06 de Fevereiro de 2018. 

Junior Marcos Bandeira 
Coordenador do Curso de Sistemas de Informação 

 


