Etec Gustavo Teixeira – São Pedro (SP)

REGULAMENTO INTERNO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
(TCC)
Capítulo I – Conceituação e Objetivos.
Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui-se numa atividade
acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo
pertinente à profissão, desenvolvida mediante orientação, controle e avaliação
docente, cuja exigência é requisito essencial e obrigatório para obtenção do
diploma de técnico.
§1º - Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e interrelacionamos componentes curriculares com as experiências cotidianas, dentro
e fora da escola, para ratificar, retificar e/ou ampliar as competências
desenvolvidas.
§2º - Conforme a natureza e o perfil do profissional que pretende formar, cada
Habilitação Profissional definirá, por meio de normas específicas, a modalidade
de TCC, quais sejam:
1) Trabalho escrito, conforme estrutura definida;
2) Protótipo com Manual Técnico;
3) Maquete com Memorial Descritivo;
4) Outros (a serem especificados no capítulo VI Normas específicas).

Art. 3º - O TCC tem por objetivo promover a interação da teoria e da prática, do
trabalho e da educação.
Capítulo II – Regulamentação.
Art. 4º - O processo de elaboração do TCC terá início no 2º módulo, com a
elaboração do Projeto e Pesquisa, devendo ser concluído no final do 3º
módulo, com a entrega do TCC e apresentação com Banca de Validação.
Art. 5º - A Banca de Validação terá como composição básica o Professor
Responsável pelo componente curricular “Desenvolvimento do TCC”, como seu
presidente, e mais dois Professores da U.E.

§1 º- A critério da Coordenação de Área, poderá, ainda, integrar a Banca de
Validação docente de outra instituição de ensino ou profissional do setor
produtivo considerado autoridade na temática do TCC a ser apreciado.
Art. 6º - o TCC poderá ser elaborado individualmente ou em equipe, conforme
sugestão e aprovação do Professor responsável pela componente curricular
“Planejamento do TCC”, no processo de elaboração do Projeto de Pesquisa.
Art. 7º O TCC deve ser entregue em 3 vias (não encadernadas) devidamente
impressas (dispostas em pastas com canaletas) ao Professor responsável pela
componente curricular “desenvolvimento do TCC” com 25 dias de antecedência
ao Conselho Final, para encaminhamento a Banca de Validação.
Art. 8º As apresentações devem ocorrer até 5 dias anteriores ao Conselho
Final.
Art. 9º Em caso de validação do TCC, o (s) aluno (s) terá (ão) o prazo de 7
dias úteis após a data da apresentação, para a entrega da versão final
impressa (em encadernação brochura) e digital (CD – ROM, formato PDF) do
TCC para a Secretaria Acadêmica, a qual encaminhará a Biblioteca da Unidade
Escolar.
Art. 10º As normas não atendidas nos artigos 7º, 8º e 9º, implicam em não
aprovação da componente curricular Desenvolvimento do TCC.
Capítulo III – Orientação.
Art. 11º - A orientação dos trabalhos, entendida como processo de
acompanhamento didático pedagógico, será de responsabilidade de todos os
docentes da habilitação, cabendo aos responsáveis pelos componentes
curriculares específicos do TCC a promoção da articulação e da integração dos
demais componentes curriculares.
§1º - Os docentes do Componente Curricular específico do TCC terão como
principais atribuições:
I. Orientar especificamente o desenvolvimento de cada trabalho, no que se
refere à problematização, delimitação do projeto, construção de hipótese(s),
referenciais teóricos, fontes de pesquisa, cronograma de atividades,
identificação de recursos etc;
II. Informar aos alunos sobre as normas, procedimentos e critérios de
avaliação;
III. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, segundo cronograma
estabelecido;
IV. Avaliar o TCC em suas diferentes etapas (avaliação parcial e final);
V. Preencher a Ficha de Avaliação do TCC (anexo 1) de cada aluno ou grupo
de sua turma para composição do prontuário;
VI. Encaminhar os trabalhos à Banca de Validação;
VII. Organizar o processo de constituição da Banca de Validação e definir o
cronograma de apresentação de trabalhos, com base nos artigos 7º, 8º e 9;

VIII. Divulgar, por meio de documentos internos datados e assinados, a relação
de alunos, respectivos temas dos trabalhos e composição da Banca de
Validação;
IX. Presidir a Banca de Validação dos trabalhos da sua turma;
XI. Elaborar a ata da Banca de Validação (anexo 2), constando os pareceres
emitidos sobre cada trabalho, devidamente assinada por todos os integrantes,
para composição do prontuário do aluno.
Capítulo IV – Avaliação.
Art. 12º – A avaliação do TCC envolve a apreciação:
I.
do planejamento do TCC, na elaboração do projeto de pesquisa
(componente curricular “Planejamento do TCC”);
II.
do desenvolvimento do TCC, na execução do projeto de pesquisa;
III.
do trabalho escrito, o TCC ;
IV.
Apresentação.
Capítulo V – Estrutura e Organização Textual.
Art. 13º - A estrutura e a organização textual do TCC devem seguir as
recomendações do anexo 3, bem como as normas estabelecidas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Regulamento Interno do Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em
26/04/2011 pelo Conselho de Escola.

ANEXO 1
FICHA DE AVALIAÇÃO DO TCC
(arquivada no prontuário do aluno)
AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC - ANO 20___
ETEC:
Aluno(os):
Módulo:
Turma:
Professor Responsável:
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em:
Tema do Trabalho:

Item
Pertinência do
tema do
trabalho à
Habilitação
Profissional;
Coerência e
consistência
teóricometodológica
(justificativa,
objetivos,
referencial
teórico,
metodologia,
análises e
resultados);
Atendimento da
forma
(padrão
definido);
Nível de
abrangência
(profundidade,
originalidade e
aplicabilidade).
Utilização de
termos técnicos
e da modalidade
padrão da
língua
portuguesa
Apresentação

Outro
(especificar):

AT

AVALIAÇÃO DO TCC
AP
NA

Observações

AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO (os)
ALUNO (os)
Aluno
AT
AP
NA
Observação

Análise (Considerando os critérios adotados):

MENÇÃO FINAL
Aluno

MB

B

R

I

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, submetido à avaliação docente, atendeu as
exigências estabelecidas no Plano de Curso da Habilitação Profissional, correspondendo à
carga horária suplementar de 120 horas a serem certificadas no Histórico Escolar.

Assinatura do Professor Responsável:

________________________________ Data: ___/___/___

De acordo,
______________________________
Assinatura e carimbo da Direção
______________, ___ de ______________ de 20_

ANEXO 2
FICHA DE AVALIAÇÃO DA BANCA DE VALIDAÇÃO DO TCC
APRESENTAÇÃO ORAL (obrigatório)
(arquivada no prontuário do aluno)
VALIDAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC – ANO 20_
ETEC:
Aluno(a):
Módulo:
Turma:
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em:
Professor Responsável:
Tema do Trabalho:

Data da apresentação: ______ /____ / _____ Horário: __________

PARECERES DA BANCA DE VALIDAÇÃO:
1 Nome: ___________________________________
Instituição: ____________________________
Cargo/Função: _______________________________

Itens de Avaliação
Tema

AT

AP

Atendimento às
justificativas
Aplicabilidade no
mercado atual e futuro
Grau de inovação /
originalidade
Domínio de conteúdo
Embasamento
teórico/científico
Exposição oral (org)
Coerência entre
trabalho escrito e
apresentação
Outros

especificar):
Considerações:

Assinatura: __________________________________________________

NA

PARECERES DA BANCA DE VALIDAÇÃO:
2 Nome: ___________________________________
Instituição: ____________________________
Cargo/Função: _______________________________
Itens de Avaliação
Tema

AT

AP

NA

Atendimento às
justificativas
Aplicabilidade no
mercado atual e futuro
Grau de inovação /
originalidade
Domínio de conteúdo
Embasamento
teórico/científico
Exposição oral (org)
Coerência entre
trabalho escrito e
apresentação
Outros

(especificar):
Considerações:
Assinatura: __________________________________________________
PARECERES DA BANCA DE VALIDAÇÃO:
3 Nome: ___________________________________
Instituição: ____________________________
Cargo/Função: _______________________________
Itens de Avaliação
Tema

AT

AP

NA

Atendimento às
justificativas
Aplicabilidade no
mercado atual e futuro
Grau de inovação /
originalidade
Domínio de conteúdo
Embasamento
teórico/científico
Exposição oral (org)
Coerência entre
trabalho escrito e
apresentação
Outros

(especificar):
Considerações:
Assinatura: __________________________________________________

Assinatura do Professor Responsável
________________________________ Data: ___/___/___

ANEXO 3
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃODO TCC

1. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
1) Capa (obrigatório);
2) Contra-capa (opcional);
3) Folha de Aprovação (obrigatório);
4) Dedicatória (opcional);
5) Agradecimento (opcional);
6) Epígrafe - (opcional);
7) Resumo (obrigatório);
8) Resumo em Língua Estrangeira (opcional);
9) Sumário (obrigatório).
2. ELEMENTOS TEXTUAIS
1) Introdução (obrigatório);
2) Desenvolvimento – problema, justificativa, objetivo e concepção teórica e/ou
metodologia (obrigatório);
3) Resultados obtidos (obrigatório);
4) Conclusão / Considerações Finais (obrigatório);
3. ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS
1) Bibliografia (obrigatório);
2) Anexo (opcional);
3) Apêndice (opcional);
4) Glossário (opcional):

