
 FACULDADES INTEGRADAS ADVENTISTAS DE MINAS GERAIS 
(Recredenciada pela Portaria MEC nº 38, de 28/01/15) 

 

Rua Joaquim Gomes Guerra, 590 – Bairro Kennedy – Telefax: (35) 3829-3900 
Caixa Postal, 144 - LAVRAS (MG) - 37200-000 - Internet: www.fadminas.org.br 

 

 

REGULAMENTO DO  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

 
 

 

Cap. I 

Da solicitação de orientação 

 Art. 1° – A solicitação de orientação para Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 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 da FADMINAS poderão aceitar a tarefa de orientar TCC desde 

que o tema do trabalho seja de sua área de conhecimento. 

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 orientado 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 rompido, por iniciativa do professor 

orientador ou do discente, 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 orientado terá 

direito a novo orientador. 

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

um orientador substituto. 

  

Cap. V 

Do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 9° – O TCC poderá ser desenvolvido 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); 

§ 7º - Capítulo de livro publicado. 

 

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 TCC na modalidade monografia, artigo científico não publicado ou projeto prático 

experimental deverá ser apresentado 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 orientado, 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 NAEE – Núcleo de Apoio ao Estágio e Empregabilidade, para 

os trabalhos de relatório em seus três formatos. 

Art. 14 – Da decisão da banca examinadora do TCC, 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. 15 – A supervisão de todas as atividades concernentes ao TCC é de competência do 

Coordenador do Curso ou do tutor designado. 

 

Cap. VIII 

Do controle de entrega 

Art. 16 – O TCC, versão final, em qualquer uma de suas modalidades, conforme consta no 

artigo 9 deste regulamento, deverá ser entregue digitalmente, pelo e-mail 

tcc.acervo@fadminas.org.br com cópia para nap@fadminas.org.br. 

§ Único - o bibliotecário da FADMINAS assinará o último campo do Anexo I (controle 

de entrega) no caso de monografia; e o coordenador de curso no caso de TCC em outros 

formatos, conforme consta no artigo 17 deste regulamento. 



Art. 17 – O TCC, versão final, digital, para qualquer uma de suas modalidades, conforme consta 

no artigo 9 deste regulamento, deverá ser entregue juntamente com os seguintes documentos 

físicos: 

§ 1º - Controle de Entrega de TCC (Anexo I) devidamente preenchido e assinado na 

seguinte ordem: 

i) Primeiramente, pelo orientador do trabalho, que declara ter revisado a versão final; 

ii) Seguido da assinatura de um profissional da Língua Portuguesa que conferiu e 

corrigiu a redação do TCC e afirma que a versão final está em conformidade com a 

vigente norma culta da Língua Portuguesa; 

iii) Por um revisor bibliográfico, que formatou o TCC e declara que este atende às atuais 

normas bibliográficas preconizadas pela FADMINAS; ou no caso de artigo 

científico, conforme as normas bibliográficas preconizadas pelo congresso ou 

revista.  

iv) Pelo bibliotecário da FADMINAS, no caso de monografia; ou pelo coordenador do 

curso, no caso das demais modalidades de TCC. 

 

§ 2º - Declaração de Autoria (ANEXO II). 

§ 3º - Termo de Concessão para Publicação (ANEXO III). 

§ 4º - Ficha de Acompanhamento (ANEXO IV). 

 

Cap. IX 

Das Considerações Finais 

Art. 18 – O discente somente poderá requerer o Registro do Diploma de Graduação após a 

apresentação do Controle de Entrega de TCC (Anexo I), devidamente preenchido e assinado. 

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

curso. 

Art. 20 – Este regimento entrará em vigor após aprovação pelo Conselho Pedagógico da 

FADMINAS, revogando-se as disposições em contrário.  

 

ANEXO I – CONTROLE DE ENTREGA  
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CONTROLE DE ENTREGA DE TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

NOMES DOS(A) 
ACADÊMICOS(A)  CURSO CONCLUÍDO   

TÍTULO DO TCC  

CUMPRIMENTO ÀS SUGESTÕES PROPOSTAS 

Foram incorporadas pelo acadêmico todas as sugestões propostas as quais foram 
julgadas necessárias. 

NOME DO PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)   

Lavras, _____/_____/_______  
LOCAL E DATA ASSINATURA DO PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) 

REVISÃO LINGUÍSTICA 

O texto do TCC acima referida foi por mim revisado, estando sua redação em 
conformidade com a vigente norma culta da Língua Portuguesa. 

NOME DO(A) REVISOR(A)  CPF  
E-MAIL  RG  TEL  

Lavras, _____/_____/_______  
LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) REVISOR(A) 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A formatação do TCC acima referido atende às atuais normas bibliográficas preconizados 
pela - FADMINAS. 

NOME DO(A) REVISOR(A)  CPF  
E-MAIL  RG  TEL  

Lavras, _____/_____/_______  
LOCAL E DATA ASSINATURA DO(A) REVISOR(A) 

RECIBO DE ENTREGA DO TCC 

A versão final do TCC acima referido, após ter sido aprovada nos quesitos anteriormente 
propostos, foi entregue na forma digital. 

NOME DO(A) BIBLIOTECÁRIO(A) 
OU COORDENADOR (A)  

Lavras, _____/_____/_______  
LOCAL E DATA ASSINATURA 

IMPORTANTE 
O(A) Acadêmico(a) somente poderá requerer o Registro do Diploma de Graduação após a 

apresentação deste Formulário, devidamente preenchido e assinado. 
 

 



ANEXO II – DECLARAÇÃO DE AUTORIA 
 
 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 Declaro para os devidos fins, que o meu Trabalho de Conclusão de Curso, requisito 

obrigatório para a conclusão do bacharelado pela FADMINAS – Faculdades Integradas 

Adventistas de Minas Gerais, é de minha autoria e que estou ciente, em caso de plágio, das 

penalidades que poderei vir a sofrer, devido às penas criminais e civis decorrentes deste ato 

ilícito. 

 Assumo também todas as responsabilidades pelo que ali consta, em conformidade com 

a Lei 9.610, de 19/02/1998, e autorizo, caso se faça necessário, sua divulgação e/ou 

apresentação para público discente e docente efetivo e convidado por essa IES (Instituição de 

Ensino Superior), na qual estou regularmente matriculado, bem como para consulta pública e 

utilização como referência bibliográfica, mas sua reprodução total ou parcial somente pode ser 

feita mediante minha autorização expressa, nos termos da legislação vigente sobre direitos 

autorais. 

Por ser verdade, firmo o presente, Lavras, 22 de novembro de 2020. 

 

 

_____________________________ 

NOME COMPLETO DO DISCENTE E ASSINATURA 

  



ANEXO III – TERMO DE CONCESSÃO PARA PUBLICAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONCESSÃO PARA PUBLICAÇÃO 

 

 

 Concedo à FADMINAS a permissão da utilização de meu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) para fins de publicação em congressos, periódicos e afins, desde que seja mantida 

minha autoria como primeiro autor e que o orientador do trabalho seja convidado a participar 

como coautor.  

 

 Autorizo também que sejam acrescentados como coautores, alunos e/ou professores que 

participarem da edição e adequação de meu trabalho para publicação. 

 

Por ser verdade, firmo o presente,  

 

Lavras, 22 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

_____________________________ 

NOME COMPLETO DO DISCENTE E ASSINATURA 

 

  



ANEXO IV – FICHA DE ACOMPANHAMENTO 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE TCC 
 

ORIENTADOR: Nome do Professor(a) 
 

Data    /    /        Orientado: Nome do discente                                 TURMA:   
 

Orientações: descrição da orientação dada. 
 

 
 

 
 

 
 

________________________ 
 
                                                                                                                                     Ciente aluno(a) 
 

 

                                                                                    
 
Data    /    /        Orientado: Nome do discente                                 TURMA:   
 

Orientações: descrição da orientação dada. 
 

 
 

 
 

 
 

________________________ 
 
                                                                                                                                     Ciente aluno(a) 
 
 

                                                                                    
 

Data    /    /        Orientado: Nome do discente                                 TURMA:   
 

Orientações: descrição da orientação dada. 
 

 
 

 
 

 
 

________________________ 
 
                                                                                                                                     Ciente aluno(a) 
 
 

                                                                                    
 

Obs., utilizar quantas tabelas forem necessárias.  
 
 


