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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)   

  

1. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO: TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  

  

De acordo com o projeto pedagógico e as Diretrizes Curriculares é exigido o Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC).  

Os TCC´s compreendem um conjunto de atividades programadas, avançadas e 

individualizadas, acompanhadas por orientador, que incluem e privilegiam o ensino e 

a pesquisa, procurando sempre a integração do conhecimento.   

Os trabalhos de conclusão do curso (TCC) devem seguir uma linha de pesquisa 

definida nos Conselhos Superiores da FACULDADE FUTURA.  

O TCC poderá ser redigido das seguintes maneiras: 

 

a) Elaboração de projeto de pesquisa com vistas à continuidade de seus 

estudos em programas de Strictu Sensu;  

b) Elaboração de artigo científico para submissão a periódico da área 

escolhida (respeitada a presença no sistema Qualis para o periódico 

escolhido);  

c) Apresentação de projeto de intervenção para a área de interesse do 

aluno e;  

d) Apresentação de monografia ou artigo científico de revisão bibliográfica 

ou original, de interesse do aluno. 

 

As regras referentes ao trabalho de conclusão do curso (TCC) e a metodologia a ser 

utilizada estarão determinadas no Anexo 1: Manual do Trabalho de Conclusão do 

Curso por cursos da FACULDADE FUTURA.  

Na execução do trabalho de conclusão de curso (TCC), o autor (aluno) deverá realizar 

as pesquisas pertinentes ao tema escolhido e desenvolvê-lo da forma mais completa 

possível, com consistência, mantendo-se um padrão uniforme em todas as fases do 

trabalho, pois serão avaliadas todas as informações disponíveis sobre os assuntos, 

permitindo uma perfeita informação da metodologia e conclusões obtidas.  
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A Banca Examinadora, composta por três membros, avaliará os trabalhos 

desenvolvidos e defendidos pelos discentes em sessões públicas, em data a serem 

definidas pela Coordenação do Curso (ANEXO 2 – Normas de apresentação).   

O discente considera-se aprovado no Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) se 

obtiver média mínima 7,0 (sete), atribuída pela Banca Examinadora.   

  

1.1 Mecanismos efetivos de acompanhamento e de cumprimento do trabalho de 

conclusão de curso  

Cada professor orientador poderá orientar no máximo 20 alunos ou 10 duplas por 

semestre, devendo realizar orientações quinzenais com os discentes sob a sua 

responsabilidade, em horários previamente agendados (sexta-feira ou sábado). Após 

a realização das orientações, o aluno e docente assinarão uma ficha de orientação 

(Anexo 3), constando quais foram os assuntos discutidos durante a orientação e quais 

as atividades que devem ser desenvolvidas para a próxima orientação.   

Os discentes após concluírem o Trabalho de Conclusão de Curso e obtiverem a Carta 

de Indicação para a defesa em ata pública do seu orientador, deverá defendê-lo.   

Na defesa, o aluno terá, no mínimo, de 10 (dez) minutos e, no máximo,15 (quinze) 

minutos para apresentar seu trabalho, e a Banca Examinadora terá até 10 (dez) 

minutos para fazer sua arguição, dispondo ainda o discente de outros 10 (dez) minutos 

para responder aos examinadores.  

A atribuição de notas pelos membros da Banca Examinadora ocorrerá após o 

encerramento da etapa de arguição, obedecendo ao sistema de notas individuais por 

examinador, levando-se em consideração assiduidade/participação nas orientações, 

o texto escrito, a exposição oral e a defesa na arguição perante os membros 

componentes da Banca Examinadora.   

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

membros da Banca Examinadora. Para aprovação, o aluno deve obter média 

aritmética igual ou superior a 7 (sete).  

As demais regras necessárias ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 

Curso e defesa oral constarão do Manual do Trabalho de Conclusão de Curso.   
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1.2 Meios de divulgação de trabalhos de conclusão de curso  

 

A FACULDADE FUTURA proporcionará aos seus discentes a oportunidade de 

divulgarem para a comunidade interna e externa os trabalhos e as produções 

realizadas. Há alguns canais de divulgação os quais podemos citar:  

a) Internet – na página da FACULDADE FUTURA (site: 

www.faculdadefutura.com.br) existirá um link onde os alunos da instituição podem 

publicar os trabalhos e os eventos realizados individualmente ou em grupo, 

obtendo para isso todo o suporte técnico do setor de informática.  

Também no site da FACULDADE FUTURA encontraremos as notícias da Instituição 

com apresentação dos trabalhos desenvolvidos por alunos e professores, a 

participação em feiras, congressos e outros eventos acadêmicos, como também o 

relato de prêmios recebidos por alunos e docentes da FACULDADE FUTURA, entre 

outras notícias.  

b) Revista FACULDADE FUTURA  

A Revista da Faculdade FUTURA será uma revista eletrônica cujo objetivo principal é 

de mostrar os melhores trabalhos de conclusão de curso e os eventos de extensão 

desenvolvidos anualmente pela FACULDADE FUTURA à comunidade externa.  

c) Anais das Semanas de Cursos  

Também existirá a publicação dos anais com os trabalhos apresentados nas semanas 

de curso.   

d) Biblioteca  

O acervo da Biblioteca da FACULDADE FUTURA é aberto ao depósito das 

publicações realizadas pelos alunos e professores como as monografias de conclusão 

de curso de graduação e pós-graduação, dissertações de mestrados, teses de 

doutorados e outros trabalhos elaborados pela comunidade acadêmica.    

e) Plataforma Rebescolar 

Todos os trabalhos de TCC serão publicados na plataforma rebescolar. 

 

1.3 Relação aluno/professor na orientação de trabalho de conclusão de curso  

A relação aluno professor nas orientações de trabalho de conclusão de curso será de 

no máximo 20 alunos ou 10 duplas por orientador.  
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2. REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

  

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1. Este regulamento visa orientar os alunos e professores no processo de 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, que deverá integrar as 

respectivas Matrizes Curriculares de cada curso da Faculdade Futura.  

 

Art. 2. O TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou no máximo, em dupla.  

 

§ 1.o - O TCC será caracterizado por uma pesquisa científica nas seguintes 

modalidades:  

 

a) Elaboração de projeto de pesquisa com vistas à continuidade de seus estudos 

em programas de Strictu Sensu;  

b) Elaboração de artigo científico para submissão e periódico da área escolhida 

(respeitada a presença no sistema Qualis para o periódico escolhido);  

c) Apresentação de projeto de intervenção para a área de interesse do aluno e;  

d) Apresentação de monografia ou artigo científico de revisão bibliográfica ou 

original de interesse do aluno. 

 

§ 2.o - É vedada a convalidação de TCC realizado em outro curso de graduação.  

 

CAPÍTULO II  

DOS OBJETIVOS GERAIS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

Art. 3. São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso:  

a) Oportunizar o desenvolvimento de capacidades intelectuais, habilidades e 

atitudes imprescindíveis ao desenvolvimento profissional do aluno;  
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b) Fornecer condições favoráveis à aplicação e à integração de 

conhecimentos adquiridos em outras disciplinas do curso;  

c) Favorecer o desenvolvimento de atitude crítica mediante processo de 

iniciação científica;  

d) Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver 

problemas dentro das diversas áreas de formação;  

e) Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que 

levem ao desenvolvimento de programas, os quais possam ser implantados 

e/ou divulgados;  

f) Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de 

problemas existentes nos diversos setores da sociedade; e  

g) Estimular: a construção do conhecimento coletivo; a interdisciplinaridade; a 

inovação tecnológica; o espírito crítico e reflexivo no meio social onde está 

inserido; a formação continuada.  

 

CAPÍTULO III  

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Art. 4. As etapas de ação do Trabalho de Conclusão de Curso podem ser assim 

esquematizadas:  

I. Etapa 01 – Disponibilização aos alunos do Regulamento para a elaboração 

do TCC;  

II. Etapa 02 – Definição, por parte dos alunos, da área de atuação e do 

professor orientador, de forma individual;  

III. Etapa 03 – Elaboração e disponibilização do cronograma de atividades;  

IV. Etapa 04 – Elaboração do Projeto de TCC;  

V. Etapa 05 – Elaboração do TCC;  

VI. Etapa 06 – Defesa do TCC;  

 

Art. 5. O aluno poderá matricular-se no TCC desde que tenha cumprido no mínimo 

50% da carga horária total do curso e o pré-requisito exigido.  

 

Art. 6. O aluno terá orientação do Professor Orientador e o acompanhamento da 

Coordenação do TCC.  
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§ 1° O aluno será orientado por (1) um professor pertencente ao quadro docente da 

instituição, a convite do próprio acadêmico ou designado pela Coordenação do TCC.  

§ 2° A confirmação da orientação de conteúdo pelo Professor Orientador dar-se-á 

mediante declaração formal, como por exemplo, uma Carta de Aceite.  

§ 3° Todo professor da instituição é elegível como orientador.  

 

Art. 7. O acadêmico que não cumprir o Regulamento do TCC, bem como o cronograma 

proposto e aceito, estará reprovado devendo cursá-lo novamente.  

 

Art.8. O TCC deverá ser desenvolvido nas áreas de conhecimento do curso indicadas 

pela coordenação e/ou pelo Professor Orientador.  

Parágrafo único. O tema a ser pesquisado deve conter relevância teórica (técnico-

científica) e social. A relevância teórica ocorre quando o tema pode fazer progredir 

áreas do conhecimento científico, e a relevância social do tema acontece quando o 

conhecimento científico, produzido por meio de dele, possa ser utilizado pela 

sociedade.  

 

Art. 9. O TCC será avaliado por uma Banca composta pelo Professor Orientador, 

Coordenador de TCC e mais 1 professor convidado pelo Coordenador de TCC 

juntamente com o Coordenador de Curso.  

Parágrafo único. A avaliação da Banca abrangerá o trabalho escrito e a defesa, cujo 

resultado poderá ser “aprovado”, “reformular” ou “reprovado”.  

 

Art.10. O TCC será considerado INAPTO quando o resultado da avaliação da Banca 

for “reprovado” nas seguintes hipóteses:  

a) Insuficiência de desempenho, não tendo o aluno conseguido desenvolver a 

TCC de forma satisfatória; e  

b) Inserção no TCC de textos de terceiros como se fosse próprio.  

Parágrafo único. A insuficiência de desempenho que resulte em reprovação deverá 

ser, obrigatoriamente, justificada pela Banca.  
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CAPÍTULO IV  

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

  

Art.11. A estrutura organizacional da Disciplina TCC envolve: 

a) Coordenador de TCC;  

b) Professor Orientador;  

c) Banca Examinadora.  

 

Art. 12. O Coordenador de TCC é indicado pela coordenação do curso.  

 

Art. 13. O Coordenador de TCC trabalhará juntamente com os Professores 

Orientadores de conteúdo, que formarão a equipe responsável pelos trabalhos 

desenvolvidos.  

  

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS DOS ENVOLVIDOS 

  

Art. 14. Compete ao Coordenador de Curso:   

a) Indicar o professor responsável pelo TCC, doravante denominado Coordenador 

de TCC, que se encarregará pelas ações do processo ensino-aprendizagem do 

Trabalho de Conclusão de Curso;  

b) Providenciar, em consonância com o Coordenador de TCC, a homologação 

dos Professores Orientadores do TCC;  

c) Homologar as decisões referentes ao TCC;  

d) Estabelecer, em consonância com o Coordenador do TCC, normas e 

instruções complementares no âmbito do seu curso; e  

e) Indicar, juntamente com o Coordenador de TCC, a composição da banca.  

  

 

Art. 15. Compete ao Coordenador de TCC:  

a) Apoiar a Coordenação do Curso no desenvolvimento das atividades relativas 

ao TCC;  

b) Administrar e supervisionar de forma global o TCC de acordo com este 

Regulamento;  
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c) Promover reuniões de orientação e acompanhamento com os alunos que estão 

desenvolvendo o TCC;  

d) Divulgar a relação dos professores orientadores de conteúdo;  

e) Baixar normas e instruções aos professores orientadores de conteúdo e alunos;  

f) Avaliar e analisar as disponibilidades de horários dos professores orientadores;  

g) Orientar os alunos quanto à escolha do tema e do Professor Orientador na área 

de atuação;  

h) Orientar os alunos para que seus desempenhos observem os valores éticos e 

morais quando da elaboração do TCC;  

i) Estabelecer o cronograma de atividades da disciplina;  

j) Receber dos Professores Orientadores, de acordo com os prazos 

estabelecidos, o relatório de acompanhamento dos acadêmicos orientandos;   

k) Definir, juntamente com a Coordenação do Curso, as datas das atividades, de 

acompanhamento e de avaliação do TCC;  

l) Organizar e operacionalizar as diversas atividades de desenvolvimento e 

avaliação do TCC que se constituem na apresentação do projeto de pesquisa, 

apresentação parcial, quando houver e defesa final; e  

m) Indicar a composição da banca, juntamente com o Coordenador de Curso.   

 

Art. 16. Ao Professor Orientador compete:  

a) Analisar, em conjunto com os alunos, a escolha do tema de pesquisa;  

b) Prestar ao aluno assistência, acompanhamento, orientação e esclarecimentos  

c) Necessários até a conclusão do TCC;  

d) Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e encaminhar relatórios à 

Coordenação do TCC;  

e) Orientar a pesquisa bibliográfica para a fundamentação do tema, 

acompanhando os resultados obtidos;  

f) Participar das reuniões que forem convocadas pela Coordenação do TCC;   

g) Cobrar do acadêmico a execução do cronograma apresentado pelo 

Coordenador de TCC;  

h) Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas (ABNT) para a  

i) Elaboração do TCC, conforme manual do TCC;  
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j) Efetuar a revisão dos documentos e componentes do TCC, e autorizar os 

alunos a fazerem as apresentações previstas e a entrega de toda a 

documentação solicitada;  

k) Acompanhar as atividades de TCC desenvolvidas nas empresas ou em 

organizações;  

l) Participar da Banca Examinadora;  

m) Receber do orientando o trabalho corrigido (de acordo com as 

recomendações da Banca Examinadora) na versão impressa e digital (PDF e 

Word); e   

n) Protocolar, junto ao orientando, a entrega do trabalho corrigido conforme item 

m).  

  

Art. 17. O acompanhamento dos alunos no TCC será efetuado por um Professor 

Orientador, observando-se sempre a vinculação entre a área de conhecimento na qual 

será desenvolvido o projeto e a área de atuação do Professor Orientador.   

§ 1.o - O Professor Orientador deverá, obrigatoriamente, pertencer ao corpo docente 

da Faculdade Futura ao qual o aluno está vinculado, podendo existir co-orientador 

(es).   

§ 2.o - O (s) co-orientador (es) terá (ão) por função auxiliar no desenvolvimento do 

trabalho, podendo ser qualquer profissional com conhecimento aprofundado e 

reconhecido no assunto em questão.   

§ 3.o - Será permitida substituição de Professor Orientador, que deverá ser solicitada 

por escrito com justificativa (s) e entregue ao Coordenador de TCC, até 15 (quinze) 

dias após o início da primeira orientação.   

Parágrafo único - Caberá ao Coordenador de Curso analisar a justificativa e decidir 

sobre a substituição do Professor Orientador.  

  

 

 

Art. 18. Ao aluno compete:  

a) Ter cursado disciplina curricular sobre Metodologia da Pesquisa (MTP);  

b) Definir (em conjunto com Professor Orientador e/ou a Coordenação do TCC) a 

área  

c) Do conhecimento a ser abordada durante o desenvolvimento do TCC;  
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d) Apresentar toda a documentação solicitada pelo Coordenador de TCC e pelo 

Professor Orientador;  

e) Participar das reuniões periódicas de orientação com o Professor Orientador;  

f) Seguir as recomendações do Professor Orientador concernentes ao TCC, 

introduzindo os ajustes por ele recomendados;  

g) Executar o cronograma TCC, respeitando os prazos estipulados pela 

coordenação;  

h) Participar das reuniões periódicas com o Coordenador de TCC;  

i) Recorrer ao Coordenador de TCC e/ou ao Professor Orientador quando 

necessitar de esclarecimentos quanto às normas e aos procedimentos;  

j) Realizar pesquisas bibliográficas, levantamento de dados, visitas e demais 

atividades necessárias para a elaboração do trabalho;  

k) Elaborar o TCC com emprego da metodologia científica de pesquisa e a 

observância das normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT);  

l) Obter autorização, por escrito, da entidade quando forem utilizados e 

mencionados dados internos não-disponibilizados ao público;  

m) Apresentar e defender o TCC perante a Banca em conformidade com este 

Regulamento;  

n) Participar da pré-banca (se houver) e da Banca de defesa referente ao TCC;  

o) Entregar ao Professor Orientador o trabalho corrigido (de acordo com as 

recomendações da Banca Examinadora) na versão impressa e digital (PDF e 

Word).   

p) Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos 

de livros, sítios da Internet, entre outros, evitando todas as formas e tipos de 

plágio acadêmico.   
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CAPÍTULO VI 

ACOMPANHAMENTO 

  

Art. 19. O acompanhamento dos trabalhos será feito por meio de reuniões com 

periodicidade mínima mensal (dois encontros), previamente agendadas entre 

Professor Orientador e orientando (s).   

Parágrafo único - Após cada reunião de orientação deverá ser feito uma ficha (Anexo) 

simplificada dos assuntos tratados na reunião, o qual deverá ser assinado pelo (s) 

aluno (s) e orientador e entregue ao Coordenador de TCC nas datas segundo o 

cronograma de atividades.   

Art. 20 - Para os alunos que desenvolverem o TCC em instituições conveniadas, o 

acompanhamento se dará por meio de relatórios bimestrais a serem enviados ao 

Coordenador de TCC, com ciência do Professor Orientador da instituição conveniada.   

  

CAPÍTULO VII   

DO DESENVOLVIMENTO DO TCC 

  

Art. 21. O tema para o TCC deverá estar inserido em um dos campos de atuação do 

curso do aluno.   

§ 1.o - Quando da apresentação da proposta do Projeto de Pesquisa, o (s) aluno (s) 

deverá (ão) comunicar por escrito, ao Coordenador de TCC, a composição de sua 

equipe, quando houver, e a sugestão do Professor Orientador.   

§ 2.o - O documento citado no parágrafo 1.o deverá conter a concordância do 

Professor Orientador proposto.   

 

Art. 22. A avaliação do Projeto de Pesquisa será organizada pelo Coordenador de 

TCC, de acordo com o estabelecido em normas complementares.   

 

Art. 23 - Os Projetos de Pesquisa serão avaliados com base nos seguintes critérios:   

I. Relevância na área do curso (acadêmico, utilidade prática do projeto, 

abordagem inovadora).   

II. Exequibilidade e cronograma de execução.   

III. Viabilidade.   
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CAPÍTULO VIII  

DA AVALIAÇÃO 

  

Art. 24. A avaliação será contínua, processando-se a partir do início das atividades até 

o seu término, conforme os Critérios de Avaliação.   

Art. 25. A avaliação pelo Professor Orientador (conforme disposto Art. 9) será baseada 

no desempenho, compreendendo o conjunto dos textos elaborados pelo aluno, a 

observância de prazos e horários, o atendimento às instruções do professor-

orientador, a clareza, a concisão, a coerência, a articulação entre as partes que 

compõem o trabalho e a adequação da revisão de literatura.  

 

Art. 26. A avaliação culmina após submissão à banca examinadora, salvo 

reformulações quando houver.  

  

CAPÍTULO IX  

DA DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS 

  

Art. 27 - Deverá (ão) obrigatoriamente ser entregue (s) ao Professor Orientador como 

documentação final do TCC, 02 (duas) cópias do trabalho impressa e em CD-ROM 

(utilizando o editor de texto Word e em PDF), depois de efetuadas as correções 

sugeridas pela Banca Examinadora. Uma cópia irá para a Coordenação do Curso e a 

outra será encaminhada a Biblioteca Central para arquivamento e pesquisa de outros 

alunos.   

§ 1.o – O trabalho deverá obrigatoriamente obedecer aos padrões estabelecidos pela 

ABNT para apresentação de trabalhos acadêmicos.   

§ 2.o – Os trabalhos possuirão folha de aprovação na qual constarão, no mínimo, as 

assinaturas do orientador e do Coordenador do Curso.  

 

Art. 28 - A FUTURA reserva-se o direito de disponibilizar os devidos trabalhos em 

cópia material, ou por intermédio de mídias diversas, nas bibliotecas e na Internet.   

Parágrafo único - Quando da necessidade de sigilo em determinados dados ou 

resultados do trabalho, estes não serão divulgados eletronicamente ou via trabalho 

disponibilizado na biblioteca e na Internet.  
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TÍTULO II CAPÍTULO I 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

  

Art. 29 - Quando o TCC for realizado em parceria com empresas ou outras 

organizações, deverá ser formado termo de compromisso próprio, definindo as 

atribuições, direitos e deveres das partes envolvidas, inclusive a autorização da 

divulgação do nome da empresa na publicação do trabalho.   

 

Art. 30 - Poderão ser disponibilizados meios alternativos para acompanhamento e 

avaliação de alunos que desenvolvem o TCC fora da localidade onde o aluno estiver 

matriculado, a critério do Coordenador.   

 

Art. 31 - As Coordenações de Curso poderão estabelecer normas operacionais 

complementares para as atividades de TCC.   
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ANEXO 1 MANUAL DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  

  

NORMA DE DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS ACADÊMICOS DA 

FACULDADE FUTURA.  

  

1 – ASPECTOS NORMATIVOS E TIPOGRÁFICOS  

  

Visando uma melhor qualidade do desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos 

aplicados aos alunos em sala de aula, a coordenação do curso de Administração, 

Ciências Contábeis, Pedagogia e Recursos Humanos está através deste documento 

criando uma padronização segundo a normas da ABNT. São elas:   

• NBR 6022: 2003 – Informação e documentação – Artigo em publicação 

periódica científica impressa – Apresentação  

• NBR 14724:2005 – Informação e documentação – Trabalhos 

acadêmicos – Apresentação;  

• NBR 6024:2003 – Informação e documentação – Numeração 

progressiva das seções de um documento escrito – Apresentação;  

• NBR 6028:2003 – Resumo – Apresentação;  

• NBR 6023:2003 – Referências – Apresentação;  

• NBR 10520:2002 – Informação e documentação – Citações em 

documentos – Apresentação  

• Normas de apresentação tabular – IBGE 1993 – Tabelas, Quadros e 

Figuras.  

  

1.1 - FORMATO  

Papel cor branca, formato A4 (210x297mm), digitado na cor preta, exceto as 

ilustrações.  

  

1.2 – FONTE  

Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12 para texto e 10 para citações de mais 

de três linhas, notas de rodapé, paginação e legenda das ilustrações e tabelas.  
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Estilo  Fonte/Formatação  Alinhamento  Espacejamento  Formatação 

especial  

Texto Time News Roman 

/ 12 

Justificado 1,5 Primeira linha 

com recuo de 

1,25 

TÍTULO 1 

Seção 

Primária 

Time News Roman 

/ 12 

Justificado 1,5 Maiúscula e 

em negrito 

Título 2 

Seção 

secundária 

Time News Roman 

/ 12 

Justificado 1,5 Primeira letra 

deve ser 

maiúscula e 

em negrito 

Título 3 

Seção 

terciária e 

demais 

divisão 

Time News Roman 

/ 12 

Justificado 1,5 Primeira letra 

deve ser 

maiúscula e 

sem negrito 

Legenda e 

fonte 

Time News Roman 

/ 10 

Centralizado Simples  

Citação 

direta de 

mais de três 

linhas 

Time News Roman 

/ 10 

Justificado Simples Recuo de 4 cm  

a partir da 

margem 

esquerda 

Nota de 

rodapé 

Time News Roman 

/ 10 

Justificado Simples  

Referências Time News Roman 

/ 12 

Esquerda Simples na 

referência 

deixado 

um espaço 

duplo entre uma 

referência e 

outra 
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2. ESTRUTURA  

  

A seguir serão apresentados os elementos estruturais, baseado nas NBRs da ABNT, 

dos TCC´s – Faculdade Futura.  

  

a) Resumo: Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases 

concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos, composto 

por, no mínimo, 100 palavras e não ultrapassando 250 palavras, seguido, logo 

abaixo, das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-

chave e/ou descritores, conforme a NBR 6028. (NBR 6028:2003).  

b) Palavras-chave na língua do texto: Elemento obrigatório, as palavras-chave 

devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-

chave: separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. (NBR 

6028:2003).  

c) Introdução: Parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do 

assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para 

situar o tema do artigo. São elementos da introdução: o tema do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), justificativas, problema de pesquisa, hipóteses, 

objetivos do TCC (geral e específicos), metodologia utilizada e principais 

autores pesquisados.   

d) Desenvolvimento: Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada 

e pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em seções e subseções, 

conforme a NBR 6024, que variam em função da abordagem do tema e do 

método. (NBR 6022:2003)  

e) Conclusão: Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões 

correspondentes aos objetivos e hipóteses.  

f) Referências: Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um 

documento, que permite sua identificação individual. É um conjunto de 

elementos de uma obra escrita (como título, autor, editora, local de publicação 

e outras) que permite a sua identificação. A um conjunto de referências 

bibliográficas, normalmente apresentadas no final de uma obra, dá-se o nome 

de "referências bibliográficas" ou apenas "referências". 

g) Anexo (Opcional): Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve 

de fundamentação, comprovação e ilustração.  
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h) Apêndice (Opcional): Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de 

complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do 

trabalho.  
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ANEXO 2 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

  

1. A AVALIAÇÃO DO TCC SERÁ EFETUADA DA SEGUINTE FORMA:   

a) Uma avaliação individual, valendo de 0 (zero) a 2 (dois) pontos, feita pelo 

Professor Orientador durante o período da elaboração (Trabalho Escrito e 

Exposição) do TCC;  

b) Uma avaliação geral do Trabalho Escrito, valendo de 0 (zero) a 5 (cinco) 

pontos, realizada pelos membros da Banca Examinadora (média aritmética);  

c) Uma avaliação individual da Exposição do TCC, valendo de 0 (zero) a 3 (três) 

pontos, realizada pelos membros da Banca Examinadora (média aritmética 

individual);  

d) A média final do TCC será individual e será composta soma dos itens a), b) e 

c); e  

e) O aluno será considerado reprovado:  

I: caso não alcance média 7 (sete) ou superior a este valor no item d);  

II: caso seja verificada a existência de fraude ou plágio, em qualquer fase do trabalho, 

sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.   

  

2. ITENS AVALIADO EM CADA FASE DA AVALIAÇÃO:  

2.1 Elaboração do TCC  

Nesta fase do trabalho serão avaliados os seguintes pontos:  

a) Assiduidade (de 0,0 a 1,0 ponto);  

b) Participação/interesse (de 0,0 a 1,0 ponto).  

  

2.2 Trabalho Escrito   

O trabalho escrito será avaliado de acordo com os seguintes quesitos:  

a) Adequação às normas (de 0,0 a 1,0 ponto): O trabalho deverá estar estruturado 

conforme as normas da ABNT;  

b) Coerência (estrutura) (de 0,0 a 1,0 ponto): O trabalho deverá apresentar em 

sua Introdução, a delimitação do tema, objetivos, justificativa, problema de 

pesquisa e hipótese.  

c) Apresentará ainda o referencial teórico, procedimentos metodológicos, 

conclusão e referências bibliográficas;  
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d) Redação (de 0,0 a 1,0 ponto): A linguagem utilizada será organizada, 

gramaticalmente correta e clara;  

e) Grau de profundidade (conteúdo) e relevância científica (de 0,0 a 1,0 ponto):  

f) O trabalho deverá ser escrito objetivamente, com fundamentação teórica “de 

peso” consistente, apresentando relevância e originalidade no contexto da área 

inserida e objetivando contribuir para o avanço do conhecimento; e  

g) Relação Objetivos/Desenvolvimento/Conclusão (de 0,0 a 1,0 ponto): O trabalho 

deverá apresentar coerência entre os objetivos delineados, o desenvolvimento 

do artigo e a conclusão apresentada.  

  

2.3 APRESENTAÇÃO/EXPOSIÇÃO DO TCC  

 

A avaliação da Apresentação se dará através dos seguintes pontos:  

a) Domínio do assunto, clareza e objetividade na exposição (de 0,0 a 1,0 

ponto).   

b) Tempo da apresentação, qualidade e organização do material da 

apresentação (de 0,0 a 1,0 ponto).  

c) Esclarecimentos prestados à Banca Examinadora (de 0,0 a 1,0 ponto).  
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ANEXO 3 FICHA DE ORIENTAÇÃO (Modelo) 

  

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO - TRABALHO DE  

CONCLUSÃO DE CURSO – TCC  

  

Nome do orientador:  Tema:  

  

  

 Nome dos alunos:                                                       Telefone/e-mail:  

1.    

2.    

3.    

  

  

  Data  Horário  Total 

Horas  

Situação atual  Assinatura do Aluno por  

Extenso  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            
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ANEXO 4 TERMO DE COMPROMISSO (MODELO) 

 

TERMO DE COMPROMISSO CONFIRMAÇÃO DO ORIENTADOR 

    

Eu, Professor Orientador ____________________________________________, 

conforme contato mantido com o (a) acadêmico (a) abaixo qualificado (a), 

comprometo-me e confirmo a minha disposição em orientá-lo (a) na elaboração 

do Trabalho de Curso, em horários disponíveis, previamente combinados com 

o (a) acadêmico (a).  

Eu, discente orientando 

__________________________________________________, comprometo-me a 

cumprir os prazos estabelecidos na orientação do TCC e a entregar os materiais nas 

datas estipuladas pelo Orientador, ocasionando a perda de nota caso não cumpra as 

normas. Também comprometo a entregar versão final do TCC na data estabelecida 

pela Instituição – Faculdade Futura.  

  

Votuporanga/SP. _______ de_________________________________ de _____.  

  

_______________________________________________  

Professor Orientador  

  

Tel.: 

__________________________________________________________________  

E-mail: 

________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://faculdadefutura.com.br/


 

  

Nome do acadêmico (a): ________________________________________________  

End.: ______________________________________________________________  

Tel.: _____________________________ e-mail: _____________________________  

Cel.: _______________________ Recados_________________________________  

  

 

 

_______________________________________________  

 Orientando I  

 

 

Nome do acadêmico (a): 

_________________________________________________  

End.: _______________________________________________________________  

Tel.: ______________________________ e-mail: ____________________________  

Cel.: _______________________ Recados_________________________________  

 

 

______________________________________________  

 Orientando II  
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ANEXO 5 FICHA DE ENTREGA DO TRABALHO APÓS AS CORREÇÕES 

(MODELO) PROTOCOLO DE ENTREGA DE TCC 

  

Eu,________________________________________________________________, 

nº matrícula: _____________, estou entregando meu Artigo, com o Título ________ 

___________________________________________________________________  

e cuja orientação foi do(a) professor(a) ____________________________________ 

___________________________________________________________________. 

Afirmo que a cópia impressa está devidamente assinada e que o conteúdo do arquivo 

em pdf e Word é exatamente o que consta da cópia impressa.  

Autorizo a Faculdade Futura de Votuporanga a publicação (parcial ou integral) do 

Artigo no site da instituição, assim como a exposição das cópias na biblioteca da 

mesma a título de divulgação da produção científica brasileira, sem pagamento de 

quaisquer direitos autorais patrimoniais, de acordo com a Lei nº 9610/98.   

Relação de Entrega:  

• 02 (duas) cópias encadernadas do trabalho;  

• 02 CD-ROM, contendo o trabalho com as correções sugeridas pela 

Banca Examinadora, em Word e pdf.  

Votuporanga, ___ de _____________ de 201__. 

  

______________________________________ 

Ciente  

  

 

  

Recebi de _____________________________________________________, nº 

matrícula _____________________ orientado (a) do (a) professor (a) ___________  

_____________________________________________.  

  

Recebido por: __________________________________ - ______/__/20__  
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ANEXO 7 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA 

 

Eu (nós),____________________________________________________________, 

CPF:______________________ _____________________, aluno(s) matriculado(s) 

no curso de _________________________ da Faculdade Futura. 

Declaro(amos) para os devidos fins e sob penas previstas pela lei, que o Trabalho de 

Conclusão de Curso Intitulado 

______________________________________________ de minha (nossa) e 

exclusiva autoria, e que todos os eventuais elementos que representem ideias de 

outros autores têm as fontes originais citadas. 

 

Votuporanga, _____, de ________________de 20_____ . 

 

 

 

                                          _______________________________________ 

                                                           Nome do(s) Aluno(s) 
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ANEXO 8 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Eu(nós),_____________________________________________________________, 

portador(es) do CPF:__________________ __________________, aluno(s) do curso 

de _________________________________, declaro que AUTORIZO(AMOS) a 

FACULDADE FUTURA, a disponibilizar, gratuitamente, o texto integral do TCC de 

minha(nossa) autoria, para fins de leitura e/ou impressão. O título do trabalho é: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Votuporanga,_____, de________________de 20__________ 

 

 

 

 

Assinatura do(s) aluno(s) 
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ANEXO 9 TERMO DE ENCAMINHAMENTO PARA DEFESA DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO 

 
 
Eu, professor (a)_____________________________________________________ 

Encaminho para a defesa o TCC intitulado _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

do(s)  aluno(s)______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Do ____º  semestre do curso de BACHAREL EM CIENCIAS CONTÁBEIS. 

Por considerar que o trabalho atende aos requisitos mínimos e por considerar o (s) 

aluno(s) apto(s), encaminho para as providências regimentais cabíveis. 

 

Votuporanga,  _____, de ________________ de 20___ 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Docente Orientador 
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ANEXO 10 ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

 

O(s) 

aluno(s)_____________________________________________________________ 

Defendeu(eram)  seu Trabalho de Conclusão do Curso, intitulado:_______________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

para a banca examinadora composta pelos professores:  

Presidente: 

Membro 

Membro 

Sendo o trabalho considerado: 

(  ) Reprovado             (  ) Aprovado         (  ) Aprovado com modificações. 

 

Tendo sido aprovado com modificações, as observações requeridas pela banca 

deverão ser entregues ao professor orientador até duas semanas após a defesa. O 

não cumprimento dos ajustes e dos prazos determinados implica na reprovação do(s) 

aluno(s). 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

PRESIDENTE 

 

MEMBRO 

 

MEMBRO 

Observações da banca: 

________________________________________________________________ 

 

Votuporanga, _____, de______________________ de _____ 
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ANEXO 11 – CARGA HORÁRIA DO TCC POR CURSO 

 

CURSO CARGA HORÁRIA DO TCC 

ADMINISTRAÇÃO 60 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 60 

PEDAGOGIA 60 

TECNOLÓGOS Não tem 
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