MANUAL ADJETIVO
CETEP
TCC
Trabalho de Conclusão
de Curso

REGULAMENTO DO TCC - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DOS CURSOS
TÉCNICOS E TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO DA ADJETIVO – CETEP –
CENTRO TÉCNICO DE ENSINO PROFISSIONAL
DO CONCEITO OU DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O desenvolvimento do TCC no ensino técnico e técnico integrado ao ensino médio tem
como pressuposto a articulação e a integração dos diferentes componentes curriculares
com as experiências cotidianas, vivências profissionais e avanços do setor produtivo,
ratificando, retificando e / ou ampliando o campo de conhecimento.
a)

O TCC poderá ser desenvolvido particularmente ou em grupo, porém entregue

individualmente.
b)

O TCC é elaborado pelo aluno, sob a orientação do coordenador pedagógico e

deverá contar com a colaboração de todos os professores do curso.
c)

Somente poderá dar início a elaboração do TCC os alunos regularmente

matriculados no 2º módulo do curso ou 2º ano do para o nível Médio Integrado.
DOS OBJETIVOS
O objetivo Geral do TCC é possibilitar ao aluno o desenvolvimento de sua capacidade
intelectual e científica.
Parágrafo único. Os objetivos específicos são:
a)

Vivenciar um processo de iniciação profissional em uma temática de interesse, na

área do curso;
b)

Associar teoria e prática na formação de nível técnico;

c)

Contribuir com a formação profissional e técnica do aluno;

d)

Promover a interação da teoria e da prática, do trabalho e da educação;

INFORMAÇÕES REGIMENTAIS SOBRE O TCC
O trabalho de conclusão de curso (TCC) é item obrigatório para conclusão do curso,
salvo quando aluno cumprir o estágio supervisionado. Para fins de cumprimento do TCC
o aluno deve cumprir 480 (quatrocentos e oitenta) horas, sendo que, 50% destas serão

cumpridas dentro da Instituição com acompanhamento de um profissional designado. O
restante da carga horária será desenvolvida pelo aluno com atividades extra-escolares
devidamente comprovada.
Para conclusão e entrega do TCC o aluno terá o prazo de 01 (um ano) a contar da data
de conclusão da parte teórica do curso.
O TCC será avaliado individualmente em 100 (cem) pontos, sendo que o aluno, para fins
de aprovação, deve ter no mínimo a nota 60 (sessenta).
Para iniciar as atividades do TCC, o aluno deve procurar orientação do coordenador de
seu curso observando o formato padrão da Instituição.
OBS: Findando o período de 01 (um) ano para conclusão e entrega do TCC o aluno
deverá agendar a apresentação como progressão parcial através da Secretaria
obedecendo ao calendário escolar.
DO INÍCIO, DO DESENVOLVIMENTO E DA CONCLUSÃO
Antes de iniciar o TCC o (s) aluno (s) deverá (ão) observar os seguintes procedimentos:
a)

Elaborar o projeto/proposta de pesquisa e entregá-lo a coordenação pedagógica

para avaliação, no prazo de 30 dias após o início do semestre letivo;
b)

Aguardar despacho favorável da coordenação do TCC para desenvolvimento do

projeto elaborado;
c)

Desenvolver as atividades previstas no projeto/proposta de pesquisa aprovado;

d)

Redigir o trabalho sobre o tema investigado;

e)

Entrega ao coordenador pedagógico o TCC digitalizado para revisão;

f)

Entregar o trabalho no máximo até 30 (trinta) dias antes do término do respectivo

semestre letivo para agendar apresentação para a banca examinadora;
Aprovado o projeto de pesquisa, sua mudança é permitida, somente mediante a
aprovação do coordenador do TCC.

DAS ATRIBUIÇÕES
Compete ao Coordenador de TCC:
a)

Administrar e supervisionar, de forma global, a elaboração dos TCCs, de acordo

com o respectivo regulamento;
b)

Disponibilizar o respectivo regulamento aos alunos e aos professores do curso;

c)

Estabelecer o cronograma semestral da execução do TCC;

d)

Manter contato com os professores do curso, informando-os sobre a estrutura,

metodologia e avaliação do mesmo, visando o aprimoramento e solução de problemas
relativos ao seu desenvolvimento e ao acompanhamento da execução dos projetos dos
TCCs;
e)

Apresentar à Secretaria, ao final do semestre, as notas atribuídas aos alunos;

Compete ao aluno:
a) apresentar o projeto/proposta, elaborar o plano de trabalho e desenvolvê-lo conforme
orientação do coordenador, atendendo ao disposto neste regulamento;
b) participar das reuniões e outras atividades para as quais for convocado pelo
coordenador do TCC;
c) respeitar o cronograma de trabalho de acordo com o plano aprovado pelo coordenador
do TCC;
d) encaminhar a versão final do TCC ao coordenador, no prazo definido no respectivo
regulamento;

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC
A estrutura do TCC seguem as Normas Técnicas e a Metodologia do Trabalho
Acadêmico adotadas pela Adjetivo – CETEP – Centro Técnico em Ensino Profissional, as
quais devem ser repassadas pelo coordenador do TCC.
O TCC deve primar pela autenticidade de sua autoria e veracidade técnico-científica dos
dados, cuja falsificação é passível de sanções administrativas e legais.

A AVALIAÇÃO DO TCC
A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso será de responsabilidade do coordenador
pedagógico e banca examinadora será expressa por uma nota, de 1 a 100 (um a cem),
atribuída ao projeto desenvolvido pelo aluno, sendo considerado aprovado o aluno que
obtiver a média igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, satisfeitas as exigências
contidas no respectivo regulamento.
A avaliação do relatório escrito será feita com base nos seguintes requisitos mínimos:
a) cumprimento do cronograma proposto;
b) Escolha do Tema: pertinência e atualidade do tema;
c) Desenvolvimento lógico: clareza e precisão de raciocínio nas explicações,
contextualização do tema, fundamentação teórica, relacionamento teoria/prática e
capacidade de síntese;
d) Redação: precisa objetiva, clara e terminologia adequada;
e) Formatação do trabalho.
O aluno será considerado concluinte do curso técnico quando cumprir todas as etapas
supracitadas e obtiver aprovação em todos os Componentes Curriculares.

A avaliação da apresentação pública baseia-se nos seguintes requisitos mínimos:
a)

Domínio do tema;

b)

Linguagem técnico-científica clara e adequada;

c)

Sequência lógica;

d)

Habilidade de comunicação;

e)

Clareza nas respostas às perguntas formuladas;

O tempo da apresentação oral de cada TCC é de, no mínimo 15 (quinze) minutos e no
máximo, 20 (vinte) minutos, com até mais 10 (dez) minutos para arguição realizada pela
banca avaliadora.

O professor da disciplina de TCC poderá convidar de um a três professores que lecionam
no curso para participarem como avaliadores do processo de apresentação oral.

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Os casos omissos são resolvidos pela direção da escola, ouvidas as partes envolvidas.
DISPOSIÇÃO DO TCC
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