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INTRODUÇÃO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, da FACULDADE DE TECNOLOGIA 

EVOLUÇÃO, consiste em pesquisa individual orientada, relatada sob a forma de uma 

monografia e constitui requisito obrigatório para a obtenção do diploma. 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC tem como princípios básicos propiciar 

aos alunos a liberdade de pesquisa e divulgação do pensamento além do 

aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica na área do Curso. 

A Coordenação do Curso deverá preparar, semestralmente, o calendário de 

todas as atividades relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso, em especial o 

cronograma das defesas que incluem: 

 

a) QUANTO ÀS ORIENTAÇÕES 

 

I. Indicar o professor orientador, dentre os professores ativos da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA EVOLUÇÃO. 

II. Solicitar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores e 

alunos matriculados na disciplina atinente ao Trabalho de Conclusão de Curso; 

III. Atualizar e manter, na Coordenadoria de Curso, arquivo com os projetos de 

monografia em desenvolvimento; 

IV. Atualizar o livro de atas das reuniões das bancas examinadoras; 

V. Encaminhar as monografias aprovadas para Biblioteca da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA EVOLUÇÃO. 

 

b) QUANTO À DEFESA DO TCC 

 

I. Designar professores com expertise no tema do TCC para a qualificação dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso. 

II. Designar as bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA HABILITAÇÃO À DEFESA DO TCC 

 

ATIVIDADE RESPONSÁVEL PERÍODO 

Apresentação de Projeto de Pesquisa 
concluído ao Prof. Orientador 

Aluno em fase de realização do TCC 
 

Comprovação das atividades 
complementares necessárias para a 
graduação de curso 

Aluno em fase de realização do TCC 
 

Resultado de análise da comprovação 
das atividades complementares 
necessárias para a graduação de curso 

Coordenação de Curso 
 

Data limite para ajuste nas pendências 
das atividades complementares 
necessárias para a graduação de curso 

Aluno em fase de realização do TCC 
 

Orientação ao aluno concludente 
pesquisador para a produção do TCC 

Orientador 
 

Entrega de TCC concluído ao 
orientador 

Aluno em fase de realização do TCC 
 

Envio de TCC concluído à Coordenação 
de Curso 

Orientador 
 

Submissão de TCC aos professores da 
banca de defesa, para qualificação  

Coordenação de Curso 
 

Ajustes finais do TCC pelo orientando 
com base nas orientações da 
qualificação 

Aluno em fase de realização do TCC 
 

Entrega de TCC concluído e revisado 
em duas vias impressas e 01 digital à 
Coordenação do Curso 

Aluno em fase de realização do TCC 
 

Submissão de TCC concluído e revisado 
aos professores da banca de defesa 

Coordenação de Curso 
 

Defesa TCC 
Coordenação de Curso 

Banca de Defesa 
Aluno em fase de realização do TCC 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES DO ALUNO EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 
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É de responsabilidade do aluno a elaboração da monografia, o que não exime o 

professor orientador de desempenhar adequadamente, dentro das normas definidas no 

Regulamento da Faculdade Evolução, as atribuições decorrentes da sua atividade de 

orientação. 

O não cumprimento das obrigações dispostas no Regulamento da Faculdade 

Evolução, por parte do aluno, autoriza o professor a desligar-se dos encargos de 

orientação, através de comunicação oficial à Coordenação de Monografia. 

Considera-se aluno em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso, 

aquele regularmente matriculado na disciplina respectiva, pertencente ao currículo do 

Curso, da FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO. 

O aluno em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso tem, entre 

outros, os seguintes deveres específicos: 

 

I. Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Curso ou pelo seu 

orientador; 

II. Manter contato com o professor orientador para discussão e aprimoramento de 

sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas; 

III. Cumprir o calendário divulgado pela Coordenadoria de Curso para entrega de 

projetos, relatórios parciais e versão final do Trabalho de Conclusão de Curso; 

IV. Entregar ao orientador relatórios parciais mensais sobre as atividades 

desenvolvidas; 

V. Elaborar a versão final de seu Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo com o 

presente Regulamento e as instruções de seu orientador e da Coordenação de 

Monografia; 

VI. Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC deve ser precedido de projeto de 

monografia de acordo com este Regulamento e com as recomendações do seu professor 

orientador e da Coordenação de Curso. 

 

O PROJETO DE TCC 
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O projeto de TCC deve seguir os critérios técnicos estabelecidos pelas normas da 

ABNT sobre documentação, no que forem a eles aplicáveis. 

A estrutura do projeto de monografia compõe-se de: 

 

I. Introdução; 

II. Objetivos; 

III. Justificativa; 

IV. Referencial teórico; 

V. Metodologia; 

VI. Cronograma; 

VII. Levantamento bibliográfico inicial. 

 

O projeto de monografia deve ser entregue à Coordenação de Curso, em duas 

vias assinadas pelo orientador responsável, ao final do primeiro período de curso da 

disciplina relacionada ao Trabalho de Conclusão de Curso. 

Aprovado o projeto de monografia pela banca de qualificação, não se admitirá a 

mudança de tema, salvo no caso de pequenas mudanças que não comprometam as 

linhas básicas do projeto, desde que com autorização do orientador. 

 

A MONOGRAFIA 

 

A monografia, equivalente ao Trabalho de Conclusão do Curso, da FACULDADE 

DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO, deve ser elaborada considerando-se: 

 

I. Na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da última 

versão da ABNT sobre documentação, no que forem a eles aplicáveis; 

II. No seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no artigo 3° deste Regulamento e 

a vinculação direta do seu tema com um dos ramos do conhecimento na área do 

Curso, preferencialmente aqueles identificados pelas disciplinas ofertadas no 

currículo. 

 

São componentes obrigatórios da estrutura da monografia: 
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I. Capa 

II. Folha de rosto; 

III. Folha de aprovação, reservada para notas da Banca Examinadora; 

IV. Resumo; 

V. Sumário; 

VI. Introdução; 

VII. Desenvolvimento; 

VIII. Considerações finais (ou conclusão); 

IX. Referências bibliográficas (ou bibliografia); 

X. Apêndice e anexo (quando for o caso). 

 

As cópias da monografia encaminhadas às bancas examinadoras devem 

obedecer aos seguintes requisitos: 

 

I. Impressa em espaço 1,5 (um e meio) entrelinhas, em papel branco tamanho A4, 

letra tipo Times New Roman ou Arial, tamanho 12 (doze); 

II. A soma das margens inferior e superior, bem como a das margens laterais 

esquerda e direita, não pode ultrapassar 6 (seis) centímetros; 

III. O corpo do trabalho (introdução, desenvolvimento e considerações finais) deve 

possuir no mínimo 30 (trinta) páginas de texto escrito. 

IV. Encadernada em brochura ou espiral. 

 

O aluno deverá apresentar junto com as cópias impressas uma versão 

digitalizada da monografia em formato e suporte físico a ser estabelecido pela 

Coordenação de Curso. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
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A Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso será composta pelo 

professor orientador, que a preside, e por outros 02 (dois) membros, designados pela 

Coordenação do Curso. 

Pode fazer parte da banca examinadora um membro escolhido entre os 

professores de outros Cursos da FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO, com 

interesse na área de abrangência da pesquisa. 

A Banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com 3 (três) 

membros presentes, não podendo 2 (dois) deles serem o orientador e o co-orientador. 

Não comparecendo algum dos professores designados para a banca 

examinadora, deve ser comunicado, por escrito, a Coordenação do Curso. 

Não havendo o comparecimento do número mínimo de membros da banca 

examinadora fixado neste artigo, deve ser marcada nova data para a defesa, sem 

prejuízo do cumprimento da determinação presente no parágrafo anterior. 

Podem ser convocados para participar das bancas examinadoras, todos os 

professores do Curso, mediante indicação da Coordenação do Curso. 

A Banca Examinadora, no seu julgamento, deve levar em consideração o texto 

escrito, a exposição oral e a defesa do aluno, durante a arguição e os esclarecimentos 

finais. 

As sessões de defesa das monografias são públicas. 

Não é permitido aos membros das bancas examinadoras tornarem públicos os 

conteúdos das monografias antes de suas defesas. 

Ao término da data limite para a entrega das cópias das monografias, a 

Coordenação do Curso divulga a composição das bancas examinadoras, os horários e as 

salas destinados às suas defesas. 

Na defesa, o aluno tem até 30 (trinta) minutos para apresentar seu trabalho e 

cada componente da banca examinadora até 10 (dez) minutos para fazer sua arguição, 

dispondo ainda o discente de outros 10 (dez) minutos para responder cada um dos 

examinadores. 

A atribuição das notas dá-se após o encerramento da etapa de arguição, 

obedecendo o sistema de notas individuais por examinador, levando em consideração 

o texto escrito, a sua exposição oral e a defesa na arguição pela banca examinadora. 
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Utilizam-se, para a atribuição das notas, fichas individuais de avaliação, onde o 

professor apõe suas notas para cada item a ser considerado, sendo então, a avaliação 

um processo contínuo, processado do início das atividades até o seu término. 

A nota final do aluno é o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos 

membros da banca examinadora. 

Para aprovação o aluno deve obter nota igual ou superior a 70 (sessenta) pontos 

na média das notas individuais atribuídas pelos membros da banca examinadora, 

considerando o valor total de 100 (cem) pontos para a monografia.  

O aluno que não entregar a monografia, ou que não se apresentar para a sua 

defesa oral, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, está 

automaticamente reprovado na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. 

A avaliação final, assinada pelos membros da banca examinadora e pelo aluno, 

deve ser registrada no livro de atas respectivo, ao final da sessão de defesa e, em caso 

de aprovação, nas cópias da monografia destinadas à Biblioteca da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA EVOLUÇÃO e ao arquivo da Coordenadoria de Curso. 

A versão definitiva da monografia deve ser encaminhada à Coordenadoria de 

Curso em 2 (dois) exemplares, sendo um digital e outro que, além dos demais requisitos 

exigidos neste Regulamento, deve vir impresso, encadernado em azul, com gravação em 

dourado do nome do seu autor e orientador, seu título e seu local e data de aprovação. 

Por opção do aluno, com a devida aquiescência do professor orientador e com a 

aprovação do Coordenador de Curso, o Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser 

apresentado sob outra forma, desde que prevista na Política de TCC da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA EVOLUÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
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Art. 1º. O presente Regulamento disciplina o processo das atividades relacionadas com 

o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC da FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO. 

 

Art. 2°. O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, da FACULDADE DE TECNOLOGIA 

EVOLUÇÃO, consiste em pesquisa individual orientada, relatada sob a forma de uma 

monografia e constitui requisito obrigatório para a obtenção do diploma. 

 

§ 1º Será considerada nula a monografia que for total ou parcialmente plagiada, 

tornando-se inválidos todos os atos decorrentes de sua apresentação. 

 

Art. 3°. O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC tem como princípios básicos propiciar 

aos alunos a liberdade de pesquisa e divulgação do pensamento além do 

aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica na área do Curso. 

 

Art. 4°. Compete a Coordenação do Curso: 

 

I Preparar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao Trabalho de 

Conclusão de Curso, em especial o cronograma das defesas; 

II Indicar o professor orientador, dentre os professores ativos da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA EVOLUÇÃO. 

III Solicitar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores e alunos 

matriculados na disciplina atinente ao Trabalho de Conclusão de Curso; 

IV Atualizar e manter, na Coordenadoria de Curso, arquivo com os projetos de 

monografia em desenvolvimento; 

V Atualizar o livro de atas das reuniões das bancas examinadoras; 

VI Encaminhar as monografias aprovadas para biblioteca, da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA EVOLUÇÃO. 

VII Designar as bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 

VIII Adotar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento deste Regulamento. 

 

Art. 5º. O aluno que não encontrar professor para assumir a sua orientação, deve 

procurar a Coordenação de Curso a fim de que lhe indique um orientador. 

 

Art. 6°. Cada professor pode orientar até 05 (cinco) monografias, admitindo-se, no 

entanto, excepcionalmente, a possibilidade de flexibilização deste limite. 

 

Parágrafo único. A relação entre a orientação do TCC e a carga horária semanal, 

por aluno, para fins do cômputo da carga didática do docente obedece às 

normas específicas em vigor na FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO. 
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Art. 7°. A substituição do professor orientador deve ser comunicada, pelo discente 

orientando, através de petição escrita, dirigida ao Coordenador de Curso, mediante 

aquiescência expressa do professor substituído. 

 

Art. 8°. O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

 

I Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Curso; 

II Prestar atendimento nas datas e horários previamente fixado; 

III Entregar à Coordenadoria de Curso, semestralmente, as fichas de frequência e 

avaliação devidamente preenchidas e assinadas; 

IV Avaliar e analisar todos os relatórios de atividades que lhes forem entregues pelos 

orientandos; 

V Participar das defesas para as quais estiver designado; 

VI Assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras, as fichas de 

avaliação das monografias e as atas finais das sessões de defesa; 

VII Solicitar junto à Coordenação de Curso a inclusão dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso de seus orientandos na pauta semestral de defesas. 

 

Art. 9°. É de responsabilidade do aluno a elaboração da monografia, o que não exime o 

professor orientador de desempenhar adequadamente, dentro das normas definidas 

neste Regulamento, as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação. 

 

Parágrafo único. O não cumprimento das obrigações dispostas neste 

Regulamento, por parte do aluno, autoriza o professor a desligar-se dos 

encargos de orientação, através de comunicação oficial à Coordenação de 

Monografia. 

 

Art. 10°. Considera-se aluno em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso, 

aquele regularmente matriculado na disciplina respectiva, pertencente ao currículo do 

Curso, da FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO. 

 

Art. 11. O aluno em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso tem, entre 

outros, os seguintes deveres específicos: 

 

I Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Curso ou pelo seu orientador; 

II Manter contatos, no mínimo quinzenais, com o professor orientador para discussão e 

aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas; 

III Cumprir o calendário divulgado pela Coordenadoria de Curso para entrega de 

projetos, relatórios parciais e versão final do Trabalho de Conclusão de Curso; 

IV Entregar ao orientador relatórios parciais mensais sobre as atividades desenvolvidas; 

V Elaborar a versão final de seu Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo com o 

presente Regulamento e as instruções de seu orientador e da Coordenação de 

Monografia; 
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VI Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

Art. 12. O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC deve ser precedido de projeto de 

monografia de acordo com este Regulamento e com as recomendações do seu professor 

orientador e da Coordenação de Monografia. 

Parágrafo único. O projeto de TCC deve seguir os critérios técnicos estabelecidos pelas 

normas da ABNT sobre documentação, no que forem a eles aplicáveis. 

 

Art. 13. A estrutura do projeto de monografia compõe-se de: 

 

I Introdução; 

II Objetivos; 

III Justificativa; 

IV Referencial teórico; 

V Metodologia; 

VI Cronograma; 

VII Levantamento bibliográfico inicial. 

 

Art. 14. O projeto de monografia deve ser entregue à Coordenação de Curso, em duas 

vias assinadas pelo orientador responsável, ao final do primeiro período de curso da 

disciplina relacionada ao Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

§ 1° É de responsabilidade dos professores orientadores a avaliação e aprovação dos 

projetos apresentados pelos alunos, para que esses possam obter matrícula na disciplina 

atinente a Elaboração e Apresentação de Monografia. 

§ 2° O projeto reprovado deve ser devolvido ao aluno, para que seja reformulado ou 

refeito e possa ser entregue novamente à Coordenação de Curso antes do término do 

período regular de matrícula. 

§ 3° Sendo o projeto novamente reprovado, o aluno tem sua matrícula na disciplina 

definitivamente negada no semestre respectivo. 

 

Art. 15. Aprovado o projeto de monografia pela banca de qualificação, não se admitirá 

a mudança de tema, salvo no caso de pequenas mudanças que não comprometam as 

linhas básicas do projeto, desde que com autorização do orientador. 

 

Art. 16. A monografia, equivalente ao Trabalho de Conclusão do Curso, da FACULDADE 

DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO, deve ser elaborada considerando-se: 

I Na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da última 

versão da ABNT sobre documentação, no que forem a eles aplicáveis; 

II No seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no artigo 3° deste Regulamento e a 

vinculação direta do seu tema com um dos ramos do conhecimento na área do Curso, 

preferencialmente aqueles identificados pelas disciplinas ofertadas no currículo. 
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Art. 17. São componentes obrigatórios da estrutura da monografia: 

 

I Capa 

II Folha de rosto; 

III Folha de aprovação, reservada para notas da Banca Examinadora; 

IV Resumo; 

V Sumário; 

VI Introdução; 

VII Desenvolvimento; 

VIII Considerações finais (ou conclusão); 

IX Referências bibliográficas (ou bibliografia); 

X Apêndice e anexo (quando for o caso). 

 

Art. 18. As cópias da monografia encaminhadas às bancas examinadoras devem 

obedecer aos seguintes requisitos: 

 

I Impressa em espaço 1,5 (um e meio) entrelinhas, em papel branco tamanho A4, letra 

tipo Times New Roman ou Arial, tamanho 12 (doze); 

II A soma das margens inferior e superior, bem como a das margens laterais esquerda e 

direita, não pode ultrapassar 6 (seis) centímetros; 

III O corpo do trabalho (introdução, desenvolvimento e considerações finais) deve 

possuir no mínimo 30 (trinta) páginas de texto escrito. 

IV Encadernada em brochura ou espiral; 

 

Parágrafo único. O aluno deverá apresentar junto com as cópias impressas uma 

versão digitalizada da monografia em formato e suporte físico a ser 

estabelecido pela Coordenação de Curso. 

 

Art. 19. A Banca Examinadora de Trabalho de Conclusão de Curso será composta pelo 

professor orientador, que a preside, e por outros 02 (dois) membros, designados pela 

Coordenação do Curso. 

 

§ 1º Quando o co-orientador for membro da banca, será ela composta por 4 (quatro) 

membros efetivos. 

§ 2º Pode fazer parte da banca examinadora um membro escolhido entre os professores 

de outros Cursos da FACULDADE DE TECNOLOGIA EVOLUÇÃO, com interesse na área de 

abrangência da pesquisa. 

§ 3º Quando da designação da banca examinadora deve também ser indicado um 

membro suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso de 

impedimento. 
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Art. 20. A Banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com 3 (três) 

membros presentes, não podendo 2 (dois) deles serem o orientador e o co-orientador. 

 

§ 1º Não comparecendo algum dos professores designados para a banca examinadora, 

deve ser comunicado, por escrito, a Coordenação do Curso. 

§ 2º Não havendo o comparecimento do número mínimo de membros da banca 

examinadora fixado neste artigo, deve ser marcada nova data para a defesa, sem 

prejuízo do cumprimento da determinação presente no parágrafo anterior. 

 

Art. 21 Podem ser convocados para participar das bancas examinadoras, todos os 

professores do Curso, mediante indicação da Coordenação do Curso. 

 

Art. 22. A Banca Examinadora, no seu julgamento, deve levar em consideração o texto 

escrito, a exposição oral e a defesa do aluno, durante a arguição e os esclarecimentos 

finais. 

 

Art. 23. As sessões de defesa das monografias são públicas. 

 

Parágrafo único. Não é permitido aos membros das bancas examinadoras 

tornarem públicos os conteúdos das monografias antes de suas defesas. 

 

Art. 24. A Coordenação do Curso deve elaborar calendário semestral fixando prazos para 

a entrega das monografias, designação das bancas examinadoras e realização das 

defesas. 

 

Art. 25. Ao término da data limite para a entrega das cópias das monografias, a 

Coordenação do Curso divulga a composição das bancas examinadoras, os horários e as 

salas destinados às suas defesas. 

 

Art. 26. Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de sua designação, têm 

o prazo de 15 (quinze) dias para procederem a leitura das monografias. 

 

Art. 27. Na defesa, o aluno tem até 30 (trinta) minutos para apresentar seu trabalho e 

cada componente da banca examinadora até 10 (dez) minutos para fazer sua arguição, 

dispondo ainda o discente de outros 10 (dez) minutos para responder cada um dos 

examinadores. 

 

Art. 28. A atribuição das notas dá-se após o encerramento da etapa de arguição, 

obedecendo o sistema de notas individuais por examinador, levando em consideração 

o texto escrito, a sua exposição oral e a defesa na arguição pela banca examinadora. 
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§ 1º Utilizam-se, para a atribuição das notas, fichas individuais de avaliação, onde o 

professor apõe suas notas para cada item a ser considerado, sendo então, a avaliação 

um processo contínuo, processado do início das atividades até o seu término. 

§ 2º A nota final do aluno é o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos 

membros da banca examinadora. 

§ 3º Para aprovação o aluno deve obter nota igual ou superior a 70 (sessenta) pontos na 

média das notas individuais atribuídas pelos membros da banca examinadora, 

considerando o valor total de 100 (cem) pontos para a monografia.  

 

Art. 29. A banca examinadora deve reunir-se antes da sessão de defesa pública podendo, 

ser aprovado por maioria, devolver a monografia para reformulações. 

 

Parágrafo único. Nessa situação atribui-se conceito "insuficiente" na disciplina 

atinente ao Trabalho de Conclusão de Curso, ficando a defesa marcada para até 

30 (trinta) dias contados da devolução da monografia ao aluno, feita essa 

mediante protocolo. 

 

Art. 30. A banca examinadora, por maioria, após a defesa oral, pode sugerir ao aluno 

que reformule aspectos de sua monografia. 

 

§ 1º Quando sugerida a reformulação de aspectos fundamentais da monografia e 

aceitando-a o aluno, atribui-se conceito "insuficiente" na disciplina atinente ao Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

§ 2º O prazo para apresentar as alterações sugeridas é de no máximo 30 (trinta) dias 

subsequentes ao da defesa já realizada, devendo-se reformular os itens que foram 

apontados pela banca. 

§ 3º Entregues as novas cópias da monografia, já com as alterações realizadas, reúne-se 

novamente a banca examinadora. 

 

Art. 31. O aluno que não entregar a monografia, ou que não se apresentar para a sua 

defesa oral, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, está 

automaticamente reprovado na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Art. 32. A avaliação final, assinada pelos membros da banca examinadora e pelo aluno, 

deve ser registrada no livro de atas respectivo, ao final da sessão de defesa e, em caso 

de aprovação, nas cópias da monografia destinadas à Biblioteca da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA EVOLUÇÃO e ao arquivo da Coordenadoria de Curso. 

 

Parágrafo único. Compete à Coordenadoria do Curso analisar os recursos das 

avaliações. 
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Art. 33. Não há recuperação da nota atribuída à monografia, sendo a reprovação na 

disciplina atinente ao Trabalho de Conclusão de Curso, nos casos em que houver 

definitiva. 

 

§ 1º Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não com o mesmo tema de 

monografia e com o mesmo orientador. 

§ 2º Optando por mudança de tema, deve o aluno reiniciar todo o processo para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, desde a elaboração do projeto de 

pesquisa. 

 

Art. 34. Ao aluno matriculado na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, cuja 

monografia haja sido reprovada, é vedada a defesa da mesma ou de nova monografia, 

qualquer que seja alegação, no semestre da reprovação. 

 

Art. 35. A versão definitiva da monografia deve ser encaminhada à Coordenadoria de 

Curso em 2 (dois) exemplares, sendo um digital e outro que, além dos demais requisitos 

exigidos neste Regulamento, deve vir impresso, encadernado em azul, com gravação em 

dourado do nome do seu autor e orientador, seu título e seu local e data de aprovação. 

 

Art. 36. Por opção do aluno, com a devida aquiescência do professor orientador e com 

a aprovação do Coordenador de Curso, o Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser 

apresentado sob outra forma, desde que prevista na Política de TCC da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA EVOLUÇÃO. 

 

Art. 37. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas 

as demais disposições existentes. 

 

 

 

 


