
 

 

 

Regulamento do TCC 

Trabalho de Conclusão do Curso FADMINAS 

 

 

Cap. I 

Da solicitação de orientação 

  

Art. 1° –  A solicitação de orientação para Trabalho de Conclusão de Curso somente poderá ser 

efetuada pelo aluno que estiver devidamente matriculado e que tenha completado ao menos 

50% dos créditos do curso. 

§ Único – A vinculação a um professor orientador será condição necessária para obter 

aprovação do TCC. 

 

Cap. II 

Do orientador 

 

Art. 2° – Todos os professores do da FADMINAS poderão aceitar a tarefa de orientar Trabalhos 

de Conclusão de Curso desde que o tema do trabalho seja de sua área de atuação. 

Art. 3° – Cada professor poderá orientar, no máximo, 10 (dez) alunos simultaneamente. 

 

Cap. III 

Da vinculação ao orientador 

 

Art. 4° – A vinculação do estudante a um professor orientador dar-se-á por livre escolha do 

aluno e livre aceitação do docente, mediante assinatura de ambos em ficha própria de solicitação 

de orientação. 

  

Cap. IV 

Da orientação 



 

Art. 5° – O orientando ficará vinculado ao professor orientador durante 1 (um) semestre letivo, 

a contar da vinculação inicial de orientação. 

Art. 6° – A vinculação poderá ser a qualquer momento rompida, por iniciativa do professor 

orientador ou do orientando, mediante solicitação devidamente justificada. 

§ Único – caberá ao coordenador de curso, ouvidas ambas as partes, deliberar sobre a 

oficialização da desvinculação solicitada. 

Art. 7° – O aluno poderá solicitar renovação de orientação por mais 1 (um) semestre letivo, mas 

caberá ao orientador aceitar ou não a renovação. 

Art. 8° – No caso de afastamento ou impedimento do professor orientador, o orientando terá 

direito a novo orientador. 

§ Único – Caberá ao coordenador de curso, em comum acordo com o orientando, encontrar um 

orientador substituto. 

  

Cap. V 

Do trabalho de conclusão de Curso 

 

Art. 9° – O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser nos seguintes formatos:  

§ 1º - Monografia; 

§ 2º - Artigo científico; 

§ 3º - Relatório de Prática Profissional (estágio supervisionado contábil); 

§ 4º - Relatório de Atividade de Laboratório (prática profissional contábil); 

§ 5º - Relatório de Atividade Profissional (estágio supervisionado empresarial); 

§ 6º -  Projeto Prático Experimental (de publicidade e propaganda). 

Art. 10 – Cabe ao Colegiado de cada curso apreciar quais são as formas que melhor atendem às 

necessidades de TCC de cada curso, podendo ocorrer a aceitação de alguns formatos e a rejeição 

de outros, ou a aceitação de todos. 

 

 



 

Cap. VI 

Da avaliação 

 

Art. 11 – O Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade monografia, artigo científico não 

publicado ou projeto prático experimental deverá ser defendido perante uma banca constituída 

pelo professor orientador, que a presidirá, e de mais dois professores. 

Art. 12 – Poderão fazer parte da banca todos os professores da FADMINAS conforme o 

alinhamento de sua área de atuação com o tema do TCC e com deferimento do coordenador do 

curso. 

Art. 13 – Alternativamente, por iniciativa do professor orientador e pelo coordenador de curso, 

e com concordância do orientando, a avaliação por uma banca poderá ser substituída pela 

avaliação mediante 3 (três) pareceres escritos, um deles do orientador, outro do coordenador de 

curso e outro do coordenador do Núcleo de Apoio ao Estágio (NAE), para os trabalhos de 

Relatório em seus três formatos. 

Art. 14 – Da decisão da banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso, ou dos 

pareceres que a substituírem, caberá recurso ao Colegiado de curso e demais instâncias 

universitárias, na forma do Regimento Geral da FADMINAS. 

 

Cap. VII 

Da supervisão 

 

Art. 18 – A supervisão de todas as atividades concernentes ao Trabalho de Conclusão de Curso 

é de competência do Coordenador do Curso ou do tutor designado. 

Art. 19 – Os casos omissos e especiais serão analisados e julgados pelo Colegiado de cada 

curso. 

  

 

 


