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REGULAMENTO 

DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 

DA DEFINIÇÃO 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade de Balsas, quando for um 

componente curricular do projeto pedagógico de um curso, é definido como sendo uma 

atividade acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo 

pertinente ao curso e ao exercício profissional, que revele leitura, reflexão, interpretação 

e aplicação, com o objetivo de estimular o raciocínio crítico, metodológico, científico e 

sistêmico do aluno.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivos: 

I – proporcionar a geração de conhecimentos sobre determinados fenômenos 

organizacionais e sociais que envolvam temas vinculados ao curso e ao exercício 

profissional; 

II – envolver os alunos em atividades de iniciação científica e de pesquisa que 

possibilitem a identificação, reunião, tratamento, análise, interpretação e apresentação de 

informações, com a utilização de metodologia científica; 
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III – sistematizar e organizar metodológica e cientificamente o conhecimento 

adquirido durante o curso, e a percepção e a visão sobre a dinâmica da realidade; 

IV – refletir e propiciar uma nova maneira de ver o mundo, com maior 

cientificidade, curiosidade e criatividade, envolvendo disciplina e organização da 

argumentação. 

V – subsidiar o processo pedagógico e de ensinar do curso, contribuindo para sua 

realimentação na revisão do objetivo, perfil, estrutura curricular, conteúdos e sua 

integralização, bem como, o sistema de avaliação adotado. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DA REALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO 

 

Art. 3º - O Trabalho de Conclusão de Curso dever ser realizado e elaborado mediante a 

supervisão e a orientação docente, e metodologicamente deve obrigatoriamente atender 

ao Manual de Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade de Balsas. 

 

Parágrafo Primeiro: A realização do Trabalho de Conclusão de Curso deverá 

estar cronologicamente alinhada ao período definido na estrutura curricular do 

Projeto Pedagógico do Curso.  

 

Parágrafo Segundo: A orientação docente que trata o caput do presente artigo 

deve, obrigatoriamente, ser realizada por um dos Docentes vinculados à 

Faculdade de Balsas, com aderência ao tema que está sendo desenvolvido pelo 

aluno. 
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CAPÍTULO IV 

 
DOS CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E MODALIDADES 

 

Art. 4º - O Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade de Balsas é caracterizado 

segundo a sua vinculação com os cursos regulares por ela oferecidos, e seus critérios, 

procedimentos e modalidades devem atender as premissas contidas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais de cada curso e, em especial, do seu Projeto Pedagógico. 

 

Parágrafo Primeiro – É considerado Trabalho de Conclusão de Curso, para 

efeitos deste Regulamento, aquele previsto na estrutura curricular do curso e à luz 

das diretrizes pedagógicas contidas no respectivo Projeto Pedagógico, em 

especial quanto aos critérios e os procedimentos para sua realização.  

 

Art. 5º - Os temas, objeto de estudo do Trabalho de Conclusão de Curso, nos termos do 

Artigo 1º deste Regulamento, devem ser organizados de modo a atender a especificidade 

de cada curso, em conformidade com o seu Projeto Pedagógico.  

 

Art. 6o - Cada curso deve definir, em Comunicado específico do seu Coordenador, os 

temas, critérios, procedimentos, modalidades e os mecanismos de avaliação do Trabalho 

de Conclusão de Curso, ouvida a Direção Acadêmica. 

 

 

CAPÍTULO V 

 
DA ESTRUTURA 

 

 Art. 7º - A estrutura para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, em cada 

curso é constituída: 

I – pelo Coordenador do Curso; 

II – pelo Supervisor do TCC; 
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III – pelos Docentes Orientadores. 

 

Parágrafo Primeiro – O Supervisor de TCC é indicado pelo Coordenador do 

Curso e a ele subordinado, ouvida a Direção Acadêmica, e nomeado por Portaria 

pelo Diretor Geral.  

 

Parágrafo Segundo – Os Docentes Orientadores devem obrigatoriamente ser 

Docentes vinculados à Faculdade de Balsas, com aderência ao tema 

desenvolvido no Trabalho de Conclusão de Curso, e cuja aprovação caberá ao 

Supervisor de TCC.  

 

Parágrafo Terceiro – O número máximo de orientandos por docente orientador 

será definido em Comunicado Específico pela Coordenação de Curso, ouvida a 

Direção Acadêmica.  

 

Art. 8º - Cabe ao Coordenador do Curso e ao Supervisor de TCC, sempre em 

consonância com o presente Regulamento e o Projeto Pedagógico do Curso:  

I - Estabelecer os temas para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 

Curso; 

II – Definir os critérios e os procedimentos operacionais para a realização do 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

III – Divulgar o calendário das atividades inerentes ao desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

IV – Desenvolver os formulários, relatórios e os controles necessários para o 

adequado desenvolvimento e acompanhamento do Trabalho de Conclusão de 

Curso; 

V - Manter atualizado o controle dos alunos envolvidos no Trabalho de 

Conclusão de Curso; 
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VI – Manter atualizado o controle dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

desenvolvidos, assim como, os relatórios de desempenho dos alunos e dos 

Docentes Orientadores; 

VII – Encaminhar para a Secretaria Geral o resultado final das avaliações dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos, para os devidos registros 

acadêmicos; 

VIII – Assinar os documentos e demais formulários relativos ao 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso; 

IX - Comunicar para a Diretoria Geral a relação dos Docentes Orientadores 

envolvidos, com os respectivos orientandos e temas desenvolvidos no 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DA HABILITAÇÃO E SUBMISSÃO 

 

Art. 9º - O aluno habilitado à realização do Trabalho de Conclusão de Curso, em 

conformidade com as diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso e da sua estrutura 

curricular, deverá se submeter ao presente Regulamento, assim como, ao Comunicado 

específico da Coordenação do seu Curso e atender aos demais procedimentos exigidos 

pela Supervisão de TCC. 

 

Parágrafo Único – Implica em pendência curricular no curso quando o aluno 

não atender ao caput do presente Artigo. 
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CAPÍTULO VII 

 

DAS OBRIGAÇÕES DOS DOCENTES ORIENTADORES 

 

Art. 10º - Cabe aos Docentes Orientadores: 

I – Atender integralmente ao disposto neste Regulamento; 

II – Cumprir os prazos e os procedimentos definidos pela Coordenação do 

Curso e pela Supervisão de TCC.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO 

 

Art. 11º - Cabe ao aluno: 

I – Atender integralmente ao disposto neste Regulamento; 

II – Cumprir os prazos e os procedimentos definidos pela Coordenação do 

Curso e pela Supervisão de TCC.  

 

 

 

CAPÍTULO IX 

 
DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 12º – A avaliação do desempenho do aluno no Trabalho de Conclusão de Curso 

deve levar em consideração aspectos conceituais, metodológicos, científicos, técnicos, 

atitudinais e de comunicação. 
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Art. 13º – Para fins de atribuição do conceito final e de aprovação no Trabalho de 

Conclusão de Curso devem ser considerados os seguintes critérios: 

I – É considerado aprovado, o aluno que obtiver conceito final igual ou superior a 

7,0 (sete).  

II - Caso o aluno obtiver conceito final inferior a 7,0 (sete), ele deverá refazer o 

Trabalho de Conclusão de Curso nos termos deste Regimento e dos demais 

Comunicados emanados da Coordenação do Curso e da Supervisão de TCC. 

 

Parágrafo Único - Os itens avaliativos e seus respectivos pesos que compõem 

a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, para fins de atribuição do 

conceito final, devem constar do Comunicado específico da Coordenação do 

Curso e da Supervisão de TCC. 

 

 
 

CAPÍTULO X 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 14º - É permitido ao aluno ocupar de forma exclusiva e integral um período letivo 

para desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso mediante anuência prévia da 

Direção Acadêmica. 

 

Art. 15º – Cabe ao Coordenador do Curso e ao Supervisor de TCC a responsabilidade 

pelas proposições de melhoria do presente Regulamento. 

 

Art. 16º – O presente Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso entra em vigor 

na data de sua aprovação. 

 

 


