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APRESENTAÇÃO
O manual regulamentador de elaboração dos Trabalhos de Conclusão de
Curso Institucional é um instrumento legal que visa: organizar, normatizar e servir de
norte aos pesquisadores, professores, alunos e demais interessados no contexto
técnico cientifico e acadêmico para realizar suas produções no âmbito da FARO.
A Faculdade de Rondônia – FARO tem nesse instrumento legal uma ferramenta
que orienta adequadamente a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico no resultado
final dos produtos gerados por seus quadros de alunos e pesquisadores.
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CAPÍTULO I

I - DOS CONCEITOS E DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é uma atividade de integração
curricular obrigatória dos Cursos de Graduação e Pós-graduação desta Faculdade,
obedecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais e previstas na matriz curricular de
cada curso. Consiste de trabalho final de pesquisa, abordando temas referentes ao
curso, preferencialmente, relacionado à prática profissional.
Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC será desenvolvido em duas etapas
de acordo com especificação de cada matriz curricular e obedecendo ao princípio do
requisito e da obrigatoriedade do cumprimento de cada uma destas etapas
independentemente de o aluno já haver cumprido estes requisitos em outro curso.

Parágrafo primeiro - As partes de que trata este artigo correspondem aos itens:
I - Projeto;
II – Trabalho Final. Deverá ser apresentado na forma de Monografia ou Artigo
conforme organização curricular de cada curso em sua especificidade.
Parágrafo segundo - O trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado
obrigatoriamente a uma Banca Examinadora, e enviado no Portal Institucional
previamente estabelecida e respeitando as normas definidas neste manual
regulamentador.
II - DAS FINALIDADES E DIRETRIZES
Art. 3º - O presente documento geral do TCC regulamenta o processo de elaboração,
apresentação e avaliação dos Trabalhos de Conclusão dos Cursos de Graduação e
Pós-graduação da Faculdade de Rondônia FARO/IJN. Se a pesquisa envolver seres
humanos deverá ser submetido ao CEP, no TCC I.
Art. 4º - O trabalho de Conclusão de Curso – TCC obedecerá às Diretrizes
Curriculares Nacionais de cada curso e tem como objetivos:
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I.

Possibilitar ao aluno demonstrar um grau de conhecimento compatível com

a habilitação adquirida.
II. Conduzir o aluno a um aprofundamento temático, por meio do
conhecimento de bibliografia especializada, ampliando sua capacidade de
interpretação, visão crítica e aptidões, para realizar interlocução do conhecimento
específico com outras áreas afins.
III. Desenvolver no aluno o interesse pela pesquisa.
IV. Estimular a formação de grupos de pesquisa na FARO.
V. Estimular o aluno a conhecer e utilizar novas metodologias de pesquisa,
visando à integralização do curso com outras ciências.
VI. Consolidar a formação do aluno conforme a política acadêmica da FARO
em seus eixos da Responsabilidade Social e da Cultura de Formação de
Empreendedores.
Art. 5º - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC apresenta as seguintes
características:
I.
graduação,

Compõe disciplina obrigatória para todos os cursos de graduação e pósconstituindo-se

em

trabalho

acadêmico

técnico-científico,

com

abrangência interdisciplinar e/ou multidisciplinar.
II. Deve ser desenvolvido individualmente conforme regulamentação das
Diretrizes Curriculares Nacionais.

CAPÍTULO II
I - DOS COORDENADORES DE CURSOS
Art. 6º - Compete ao Coordenador de Curso:
I – Indicar quem irá ministrar a disciplina de TCC, sendo este o responsável
pelas ações do processo ensino e aprendizagem da disciplina em tela.
II – Providenciar, em consonância com o Professor Responsável, a indicação
e nomeação dos Professores Orientadores do TCC que serão escolhidos através do
Portal Educacional.
III – Homologar as decisões referentes ao TCC estabelecidas neste manual.
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IV – Estabelecer, em consonância com o Professor responsável, normas e
instruções complementares ao bom cumprimento desse instrumento normativo.
V – Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas
necessárias ao efetivo cumprimento deste documento norteador;
VI - Autorizar mediante solicitação do orientador ou acadêmico via
requerimento a indicação de co-orientador externo.
II – DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS DA DISCIPLINA DE TCC

Art. 7º - Ao professor (a) responsável pela (s) disciplina (s) de TCC I e TCC II compete
em especial:
a) Atender aos alunos matriculados na disciplina de Trabalho de Conclusão de
Curso na forma presencial. Quando se tratar de cursos em EaD será realizado o
atendimento mediante o uso da plataforma. Podendo dividir a turma para melhor
atendimento e orientação referente as normas estabelecidas com autorização da
Coordenação do Curso e Cronograma da Disciplina entregue no primeiro dia de aula
aos discentes matriculados no curso e depositado no portal e/ou plataforma do EaD
da faculdade.
b) Proporcionar, em conjunto com o Coordenador de Curso e com ajuda dos
professores orientadores os produtos das disciplinas de TCC I e TCC II, orientação
básica aos acadêmicos em fase de elaboração do projeto e da produção final do
Trabalho de Conclusão de Curso;
c) Convocar, sempre que necessário, reuniões com coordenadores de cursos
e com os professores orientadores e alunos matriculados na disciplina de trabalho de
conclusão de curso;
d) Indicar professores orientadores para os alunos, respeitando a formação e
área de pesquisa dos mesmos;
e) Elaborar cronogramas de atividades a serem desenvolvidas no decorrer do
semestre em conformidade ao calendário acadêmico;
f) Manter fichário atualizado, onde constem os dados de identificação do aluno
em fase de elaboração de trabalho de conclusão de curso, com registro dos dados
com o título de trabalho proposto por cada aluno, o nome do professor orientador e as
atividades desenvolvidas;
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g) Receber, analisar e avaliar quanto à forma o projeto do Trabalho de
Conclusão do Curso;
h) Zelar pela forma de apresentação segundo as normas preconizadas da
ABNT/NBR vigentes e as demais constantes neste instrumento normativo;
i) Propor ao coordenador do curso o indicativo de nomes dos membros das
bancas examinadoras;
j) Orientar sobre a entrega dos trabalhos de conclusão de curso para as
Coordenações encaminhá-los aos membros das bancas examinadoras;
k) Publicar conjuntamente com os coordenadores (as), editais, respeitando os
prazos preestabelecidos em cada semestre, e respeitando determinações deste
regulamento, fazendo constar data, hora e local, em que serão realizadas as defesas,
bem como os nomes dos membros que compõem a banca examinadora;
l)

Manter arquivo atualizado das atas das bancas de defesa;

m) Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas
necessárias ao efetivo cumprimento deste manual.
n) Criar uma ficha de avaliação individual onde constará a evolução do aluno
durante o semestre, que posteriormente deverá ser encaminhada para a coordenação
para conhecimento das datas efetivadas das orientações entre alunos e orientadores.
Sendo que a respectiva ficha deverá ser assinada por ambos e entregue ao professor
da disciplina;
o) Encaminhar para defesa os trabalhos com um termo de autorização
assinado pelo orientador (a) responsabilizando-se pela apresentação oral e escrita do
seu orientando (a);
p) Realizar avaliação de plágio no trabalho final do aluno de acordo com o
cronograma estabelecido no início do semestre. O resultado da avaliação será
enviado para o aluno (a) com cópia para o orientador (a);
q) Persistindo o plágio comunicar a coordenação através de documento oficial
que o trabalho não será enviado para banca examinadora;
r)

Incentivar e orientar, sempre que possível a publicação dos TCCs em

Revistas Científicas, Congressos e eventos correlatos ao tema proposto.
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III – DOS PROFESSORES ORIENTADORES

Art. 8º - O trabalho de Conclusão de Curso é atividade de natureza acadêmica e as
orientações pressupõem parte das atividades de pesquisa a serem desenvolvidas
pelos professores pertencentes ao quadro efetivo da faculdade, ou de entidades
conveniadas com a IES, conforme previsto nas suas normas internas. Devendo
perfazer a orientação desde a concepção do projeto até a sua finalização na forma de
artigo ou monografia.
Parágrafo Único – O trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido sob a
orientação de um professor obrigatoriamente do quadro educacional da FARO, e̷ ou
de entidades conveniadas com a IES, com titulação mínima de especialista. 1

Art. 9º - Cabe ao aluno em atendimento a letra (d) do Art. 7º escolher o professor
orientador no Portal Educacional, devendo levar em consideração os prazos
estabelecidos para a entrega do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso na
referida Coordenação, sendo que:
a) Ao assinar o projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, o professor (a)
afirma que desenvolveu a sua orientação;
b) Pode o aluno contar com a colaboração de um outro profissional como coorientador, desde que obtenha a aprovação do coordenador de curso mediante a
solicitação prévia do orientador, e tendo a titulação mínima de especialista;
c) O nome do co-orientador deve constar nos documentos e relatórios
entregues pelo aluno.
Art. 10 - Na situação em que o aluno não consiga escolher nenhum professor pelo
Portal Educacional que possa orientar o seu trabalho, deve solicitar ao professor
responsável pelo TCC I ou TCC II, a indicação de um orientador.
Parágrafo Único – Na indicação de professores orientadores, o professor
responsável pelo TCC I ou TCC II deve observar a disponibilidade dos professores já

O orientador receberá pagamento pelas atividades desenvolvidas, conforme a Resolução CSA – N.°
03/2014. Se do quadro funcional Docente FARO.
1
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escolhidos no Portal Educacional, e levar em consideração, sempre que possível, a
distribuição de acordo com as áreas de formação e pesquisa dos professores, bem
como a distribuição equitativa de orientandos entre eles.
Art. 11 - Cada professor pode orientar, sempre que possível, no máximo 10 (dez)
alunos por semestre, observando a organização do curso.
Art. 12 - A troca de orientador só será permitida quando algum problema ocorrer e
outro professor assumir formalmente a orientação, mediante aquiescência expressa
do professor substituído, mediante comunicação formal para o coordenador de curso.
Parágrafo Único – É da competência do Coordenador (a) de Curso ou professor
responsável de TCC I e TCC II, a solução de casos especiais, podendo encaminhar
se necessário para o Colegiado da FARO.
Art. 13 - O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos:
a) Acompanhar as reuniões convocadas pelo professor responsável de TCC I
e TCC II por meio de feedback;
b) Atender seus orientandos, em horário previamente fixado em conjunto com
o orientando;
c) Orientar de forma contínua e ininterrupta o orientando (a) até a apresentação
do trabalho na Banca Examinadora a não ser, em casos excepcionais que justifiquem
a ausência com a anuência do Coordenador (a) do Curso e do (a);
d) Avaliar os relatórios parciais que lhes forem entregues pelo orientando;
e) Presidir obrigatoriamente a banca de defesa de seu orientando;
f) Avaliar o resultado da Avaliação de plágio realizada pelo professor
responsável da disciplina de TCC orientando ao seu aluno (a) para nova reformulação
quando necessário.
g) Informar ao professor responsável pela disciplina de TCC o andamento da
orientação, mencionando como está sendo cumprida as solicitações ou sugestões
referentes: a produção do projeto ou trabalho final;
h) O (a) professor (a) orientador (a) é responsável pela leitura integral do
documento que será entregue a banca examinadora para avaliação. Sua assinatura
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valida a produção realizada, bem como a versão final que será postada no Portal
Educacional;
i) Assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, a ata
final da defesa do Trabalho de Conclusão de Curso
j) Cumprir e fazer cumprir este manual.

Parágrafo único: Caso o orientando não procure dentro de um prazo de 30 dias a
partir do aceite no Portal Educacional para as devidas orientações, caberá ao
orientador comunicar ao coordenador de curso e professor da disciplina por escrito.

Art. 14 - A responsabilidade pela elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso é
integralmente do aluno, porém não exime o professor orientador de desempenhar,
adequadamente, dentro das normas definidas neste Regulamento, as atribuições
decorrentes da sua atividade de orientação.
Parágrafo Único – A critério do orientador, o aluno que não comparecer às reuniões
previamente agendadas e/ou não corresponder às expectativas do trabalho,
demonstrando desinteresse, será encaminhado à coordenação e ao professor da
disciplina para deliberação sobre a possibilidade de proposição de novo orientador
(a). O prazo a ser observado para a desistência de orientação será de trinta dias, a
contar a partir do início do semestre.
IV – DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO
DE CURSO

Art. 15 - É considerado aluno em fase de realização de Trabalho de Conclusão de
Curso, todo aquele regularmente matriculado na disciplina no TCC I e TCC II
pertencente ao currículo pleno de todos os Cursos de Graduação e Pós-Graduação
ofertados pela FARO.

Art. 16 - O aluno em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso tem,
entre outros, os seguintes deveres específicos:
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a) Frequentar as aulas conforme cronograma, convocadas pelo professor
responsável de TCC I e TCC II e pelo seu Orientador;
b) Manter contatos conforme cronograma especificado pelo Orientador para
discussão e aprimoramento de sua pesquisa devendo justificar eventuais faltas;
c) Cumprir o calendário divulgado pelo professor responsável de TCC, para
depósito de projetos, relatórios parciais e Trabalhos de Conclusão de Curso;
d) Submeter ao professor responsável de TCC, o projeto ou trabalho final de
pesquisa, por meio eletrônico, a fim de que este seja analisado, e emita parecer de
admissibilidade;
e) Entregar ao professor responsável de TCC o projeto ou trabalho final de
pesquisa acompanhado do parecer de admissibilidade do Orientador e com o Parecer
de correção ortográfica (modelo em anexo);
f) Entregar ao orientador, relatórios parciais sobre as atividades desenvolvidas
no período, a fim de que este faça constar o grau atribuído e as observações
pertinentes;
g) Entregar ao professor responsável de TCC, dados parciais sobre as
atividades desenvolvidas no período, onde conste o grau atribuído pelo Orientador e
as observações pertinentes;
h) Comparecer no dia, hora e local determinado em edital para apresentar e
defender o seu Trabalho de Conclusão de Curso;
i) Elaborar a versão final de seu Trabalho de Conclusão de Curso de acordo
com o presente Regulamento e com as observações da banca e seu orientador;
j) Inserir a versão corrigida de acordo com letra (i) no Portal Educacional
l) Cumprir e fazer cumprir este Regulamento.
V – DAS PENALIDADES

Art. 17 - O acadêmico que não cumprir os prazos previstos neste regulamento e
normas suplementares divulgadas pela Coordenação de Curso estará sujeito às
seguintes penalidades:
a) O aluno que não cumprir a carga horaria e os critérios estabelecidos nesse
instrumento normativo da disciplina de TCC I, não poderá cursar a disciplina TCC II;
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b) O aluno deve obrigatoriamente cumprir pelo menos 75% do cronograma
estabelecido pelo professor de TCC I e TCC II, sob pena de reprovação por falta;
c) A não entrega das cópias do relatório conforme cronograma estabelecido no
semestre em que estiver cursando TCC II não poderá fazer a defesa em banca
examinadora, aplicar-se-á a penalidade da letra (a);
d) O aluno que não comparecer ao dia local e horário estipulado para
apresentação e defesa do trabalho final do TCC, deverá apresentar justificativa por
escrito dentro de 48 horas, ficando sujeito à aceitação ou não pela Banca
Examinadora e pela Coordenação do respectivo Curso;
e) O aluno que não apresentar a versão final inserida no Portal Educacional
não terá registrado a nota atribuída ao TCC II, culminando com reprovação,
caracterizando o não cumprimento dos créditos, ensejando a não permissão para
colar grau e a não emissão de Diploma de Graduação e/ou Pós-Graduação.

Art. 18 - O trabalho que comprovadamente apresentar cópia, plagio, citações
copiadas sem o devido crédito ao autor do texto acarretará em Reprovação
automática e outras penalidades cabíveis na forma da lei ao aluno. E dependendo
da gravidade o mesmo deverá ser informado às autoridades.

CAPITULO III
I – DO PROJETO DE PESQUISA

Art. 19 - Projeto de pesquisa compreende uma das fases da pesquisa. É a descrição
da sua estrutura, ou seja, é a sistematização da pesquisa a ser feita.
Parágrafo Único – O projeto de pesquisa deve, prioritariamente, seguir as etapas
conforme normas vigentes da ABNT.

Art. 20 - Para estrutura de uma pesquisa acadêmica/técnica/científica o Quadro 1
apresenta em resumo os passos, norteadores, a ser seguido e as respectivas
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atividades. Os passos devem ser obrigatoriamente orientados pelos professores de
TCC I e TCC II dos respectivos cursos de graduação FARO.
Quadro 01 – Passos e atividades concomitantes ao projeto de pesquisa.
Passo
Passo
I
–
Conhecer
conceitos o tema e a
bibliografia.

Passo II – Conceitos e
fundamentos da estrutura de
um projeto de pesquisa.

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
a)
Passo III – O projeto

Passo IV – O projeto de
pesquisa

b)
c)
a)
a)

Passo V – Cronograma

Atividade
O que é projeto de pesquisa?
Por que elaborar e montar um projeto de pesquisa?
O tema que quero pesquisar já existe em pesquisas?
Listar e ler a bibliografia do tema da pesquisa
O que é tema/assunto/título (o que pesquisar?)
Justificativa ou relevância do tema/assunto/título (por quê?).
Formulação da problemática.
Hipóteses
Objetivos (para que?)
Metodologia (Como?) (Técnicas? Abordagem? Tipo?
Instrumentos? e procedimentos?)
Fundamentação teórica do tema a ser pesquisado definido
no item (a) para compreender e explicar os dados coletados
na pesquisa.
Cronograma.
Referências. (Obras de autores no conteúdo do projeto)
Apresentação de proposta do projeto de pesquisa ao
professor de TCC com a estrutura do Passo II para
aprovação ou não, e/ou mudança de tema.
Aprovação da proposta do projeto pelo professor de TCC.
Segue ao Passo IV.
Indicação do Professor Orientador para o projeto
Apresentação do projeto com todas as etapas do Passo II
fundamentadas ao professor de TCC I.
Os Passos: I, II, III e IV, e respectivas atividades deve seguir
o calendário acadêmico do semestre em curso e será
obedecido o cronograma proposto pelo Professor de TCC I.

Fonte: ABNT/NBR 15287-14724, 2011.

Art. 21 - Cabe ao professor responsável do TCC apresentar no plano de ensino,
conforme ementa, as tarefas a serem cumprida em cada aula, cumprindo os requisitos
básicos no Quadro 1, conforme carga horária da disciplina.

Art. 22 - O professor responsável do TCC deverá mencionar as linhas de pesquisa
dos professores orientadores para futuras adesões do alunado no Portal Educacional;
Art. 23 - Caberá ao aluno definir conjuntamente com o orientador escolhido o
cronograma das orientações dentro do plano de aula do professor de TCC.
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II - PROCEDIMENTOS PARA ORIENTAÇÃO E ELABORAÇÃO FINAL DE TCC II

Art. 24 - Aprovado o Projeto de Pesquisa, o acadêmico, deve, no semestre
subsequente e/ou em que cursar a disciplina de TCC II, iniciar a pesquisa e sua
respectiva conclusão, sob a orientação geral do Professor de TCC II, e de conteúdo,
pelo Professor Orientador, observando os procedimentos de elaboração abaixo:
Quadro 02 – Procedimento para elaboração final de TCC II.
a) Orientação aos aspectos gerais da pesquisa, TCC II.
b) Orientação sobre leituras e os processos e técnicas de
apropriação de conteúdo na pesquisa;
Orientação
normativa.
c) Definir as técnicas de apresentação dos resultados;
Professor de TCC II
d) Orientação das respetivas datas dos relatórios conforme
plano de ensino para o semestre.
e) Orientação de normas técnica quanto a: formatação editorial,
conteúdo, formatação e apresentação oral à banca.
a) Orientar quantos aos aspectos de leitura e indicação de
Orientação de conteúdo.
material e livros para a pesquisa;
Professor orientador.
b) Corrigir relatório de conteúdo do orientando.
a) Organizar a bibliografia do tema da pesquisa apresentando
ao orientador;
b) Estudar as normas de trabalho científico conforme orientação
Feedback do Acadêmico.
do professor de TCC II;
Orientação normativa e
c) Apresentar relatórios parcial e final da pesquisa aos
Professor de orientação
professores de TCC II e Orientador;
d) Seguir cronograma do plano de ensino do professor de TCC
II e Professor Orientador.
a) Ao acadêmico cabe cumprir, nos prazos, a entrega dos
relatórios e avanços da pesquisa para avaliação, revisão e
correções;
b) O não cumprimento das orientações e presença nas aulas
Orientação de defesa da
computar-se-á falta;
pesquisa à banca.
c) Entregar no prazo definido pelo professor de TCC II, o
trabalho final para avalição da banca.
d) Defesa obrigatória do acadêmico em banca constituída
conforme norma.
Fonte: adaptado de manual de TCC/FARO, 2019

Art. 25 - excepcionalmente, poderá o professor da disciplina de TCC ofertar ampliação
de prazo para entrega final do TCC, até uma semana após o prazo final, ficando o
aluno sujeito à penalidade de redução de sua nota final de até 10%. PRAZO
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III – DAS NORMAS TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO
A pesquisa e o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC devem ser

Art. 27 -

realizados, e concluídos a partir de três diretrizes:
a) Linguagem formal utilizando-se das regras da língua materna e resumos da
língua estrangeira;
b) Estrutura formal, utilização das diretrizes técnicas cientificas estabelecidos
nas normas de trabalhos científicos da ABNT/NBR; e
c) De conteúdo, a partir de pressupostos e finalidades ligados ao tema da
pesquisa vinculados a ciência e aos conhecimentos científicos da área de
formação do Acadêmico.
Art. 28 - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC será determinado conforme a
matriz curricular do curso.
Art. 29 - Deverá ter a formatação e digitação conforme Normas vigente ABNT 6023 e
10520.
Art. 30 - Das regras de entrega do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC para a
coordenação do respectivo curso e envio ao acervo digital da FARO e as quantidade
mínimas de páginas:
a) Enviar o trabalho final no portal educacional para validação da entrega pelo
orientador;
b) No trabalho final deverá constar uma declaração de correção ortográfica
realizada por um profissional da área de Lìngua Portuguesa;
c) No que se refere aos Elementos textuais deverão ser seguidos conforme a
exigência de cada curso da IES;
d) No caso de artigo científico um mínimo de 15 e no máximo 20 laudas
(páginas);
e) A monografia deverá ter no mínimo 45 e no máximo 60 laudas (páginas)
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Parágrafo único - Todo TCC deverá submetido a verificação de plágio, sendo que
será observado o máximo de 15% de detecção. Ultrapassando o limite estipulado o
trabalho não será enviado para banca examinadora.
IV – DA BANCA EXAMINADORA
Art. 31 - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC será obrigatória à defesa em
banca examinadora.

Parágrafo Único - A banca examinadora será preferencialmente composta de três
professores efetivos e no mínimo um suplente. Da composição da banca
examinadora;
a) Um professor especialista no tema;
b) Um professor do curso ou professor convidado;
c) Orientador do acadêmico (Presidente da Banca)
Art. 32 - Todos os professores dos Cursos com titulação mínima de especialista
deverão ser convocados para participarem das bancas examinadoras, em suas
respectivas áreas de atuação, mediante indicação do professor responsável de TCC,
aprovada pelo Coordenador do Curso.
V – DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

Art. 33 - As sessões de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso são públicas.

Parágrafo Único - Não é permitido aos membros das bancas examinadoras tornarem
pública sua opinião sobre o conteúdo dos Trabalhos de Conclusão de Curso antes de
suas defesas.
Art. 34 - Compete ao professor responsável de TCC, juntamente com a Coordenação
de Curso, elaborarem calendário semestral fixando prazos para a entrega de relatórios
parciais e dos Trabalhos de Conclusão de Curso, bem como a designação das bancas
examinadoras e realização das defesas.
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Parágrafo Primeiro - Quando o Trabalho de Conclusão de Curso for depositado com
atraso, a relevância do motivo deve ser avaliada pelo professor responsável de TCC,
juntamente com a Coordenação de Curso, que definirá sobre sua aceitação ou não.
Parágrafo Segundo - Não é admitido um segundo atraso, significando este a
reprovação na respectiva disciplina.
Art. 35 - Em cada semestre a Coordenação de Curso divulgará com antecedência a
composição das bancas examinadoras e as salas destinadas às suas defesas.

Art. 36 - Os professores convocados em editais deverão solicitar o envio do material
a ser defendido para o Professor de TCC. Este trabalho poderá ser colocado por meio
eletrônico, aplicativo educacional ou impresso. Caberá ao Professor de TCC definir a
forma de entrega do respectivo trabalho.
Art. 37 - Na defesa, o aluno tem, no mínimo, 10 (dez) e no máximo, 15 (quinze)
minutos, para apresentar seu trabalho. Cada componente da banca examinadora tem
até 05 (cinco) minutos para fazer sua arguição, dispondo ainda o discente de outros
05 (cinco) minutos para responder a cada um dos examinadores.
Art. 38 - A atribuição da nota dar-se-á após o encerramento da etapa de arguição,
obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador, levando–se em
consideração o texto escrito, a sua exposição oral e defesa na arguição pela banca
examinadora.
Parágrafo Primeiro - A nota final do aluno é o resultado da média das notas atribuídas
pelos membros da comissão examinadora que será apresentado em ata bem como
por uma avaliação do professor da disciplina.
Art. 39 - É facultado à banca examinadora reunir-se antes da sessão de defesa
pública e, se houver acordo de sua maioria quanto à inviabilidade de aprovação do
Trabalho de Conclusão de Curso, poderá devolvê-lo ao aluno para possíveis
reformulações.
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Parágrafo Único - Nessa situação, a defesa é marcada para até 30 (trinta) dias após,
contados da devolução do Trabalho de Conclusão de Curso ao aluno, feito esta
mediante protocolo.
Art. 40 - A avaliação final, assinada por todos os membros da banca examinadora,
deve ser registrada na ata específica.
Art. 41 - Não há recuperação da nota atribuída ao Trabalho de Conclusão de Curso
II, sendo a reprovação, nos casos em que houver, definitiva.

Parágrafo Único - Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não com o
mesmo tema de Trabalho de Conclusão de Curso II e com mesmo Orientador,
devendo fazer a sua rematrícula na respectiva disciplina.

CAPÍTULO IV

I - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 42 - Em cada semestre, serão selecionados os melhores trabalhos de Conclusão
de Curso cuja classificação levará em consideração a relevância da pesquisa
apresentada e o grau atribuído pela Banca Examinadora, sendo posteriormente
publicada na Revista Científica da FARO.
Parágrafo Primeiro - Os Trabalhos classificados serão avaliadas por uma Comissão,
designada pelo professor responsável de TCC II, juntamente com a Coordenação de
Curso e Comissão da Revista científica que escolherá o melhor.
Art. 43 - Os casos omissos serão resolvidos pelo professor responsável de TCC I e
TCC II, juntamente com a Coordenação de Curso, e̷ ou pelo Conselho Acadêmico da
FARO.
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Art. 44 - Este Regulamento entrará vigor na data de sua aprovação pelo Órgão
competente, revogando-se todas as demais disposições existentes sobre a matéria.
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Nome do autor (aluno) 2* & Nome do orientador (titulação do prof) 3
Resumo
A primeira frase deve explicar o tema do artigo, dando preferência ao uso da terceira
pessoa do singular ou impessoal. Deve conter os objetivos, a metodologia, resultados
e conclusões, todos de forma concisa. Inicia-se com a motivação do assunto por meio
de texto claro e objetivo; Deve ser escrito em um só parágrafo (cada frase contendo
uma ideia), podendo ter entre 200 a 250 palavras. (NBR 6028, 2003). Fonte Times
New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,0.
Palavras–chave: Três a cinco palavras. (Fonte Times New Roman, tamanho 12)

ENGLISH, SPANISH OR FRENCH TITLE
ABSTRACT
The language can be chosen between English, Spanish or French. The first sentence
should explain the paper topic, written preferably at third person verb tense or
impersonal text. It should contain the objectives, methodology, results and
conclusions, all written in a concise manner. It begins with the motivation of the subject
by means of clear and objective text; It must be written in a single paragraph, and may
have between 200 and 250 words. (NBR 6028, 2003). Times New Roman font, size
12.
Keywords – (at least 3 words, maximum of 5).

2
3

E-mail de contato do aluno
e-mail de contato do orientador

1.

INTRODUÇÃO
Deve conter a motivação e antecedentes do tema. Usar fonte Times New Roman,

tamanho 12, espaçamento 1,5. A introdução do artigo deve ainda citar as principais referências
do estudo que embasaram a parte conceitual do tema.

2.

METODOLOGIA
A metodologia deve ser apresentada de forma a responder as perguntas: (i) O QUÊ FOI

FEITO? (ii) QUANDO? (especificar períodos de estudo no caso de séries históricas); (iii)
ONDE? (ilustrar localização com figuras ou mapas...); COMO? (relacionar normas,
procedimentos e fórmulas para cada um dos objetivos específicos) descrever como será
realizada a tarefa que culminará em cada um deles... descrever técnicas utilizadas, Normas,
Métodos, materiais, etc. Trabalhos de campo devem constar os dias de coleta/visita, localização,
croquis, número de amostras, número de questionários, fórmulas utilizadas, conforme o caso).
As fórmulas devem ser citadas no texto pelos respectivos números e apresentadas seguindo o
modelo da equação (1), abaixo:
𝐿²

0,385

Kirpich: 𝑇𝑐 = 0,39 ( 𝐼 )

(1)

Da mesma forma que as Figuras, as Tabelas deverão ser numeradas sequencialmente e
citadas no texto que as antecede, como no exemplo abaixo.
As validações dos tempos foram realizadas pela comparação dos hidrogramas
observados nas estações fluviométricas ao longo do Rio Acre. As estações utilizadas estão
apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1 - Estações utilizadas para validação das isócronas ao longo do Rio Acre
Estação

RIO BRANCO

XAPURI

BRASILÉIA

ASSIS BRASIL

Código

13600002

13550000

13470000

13450000

Rio

RIO ACRE

RIO ACRE

RIO ACRE

RIO ACRE

Município

RIO BRANCO

XAPURI

BRASILÉIA

ASSIS BRASIL

Latitude

-9:58:30

-10:39:5

-11:1:4

-10:56:37

Longitude

-67:48:3

-68:30:22

-68:44:42

-69:33:56

Altitude (m)

116,74

152,56

163,93

222,75

Fonte: modificado do Hidroweb/ANA, 2015

As tabelas devidamente numeradas, devem ter o título posicionado acima da mesma e a
fonte, se for o caso, abaixo.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentar os resultados, sempre que possível, por meio de fotos, gráficos e tabelas que

ilustrem o que foi realizado ao longo da pesquisa e os respectivos resultados alcançados. As
fórmulas aplicadas descritas na metodologia, não precisam ser reapresentadas nos resultados.
Os mesmos podem ser tabulados. Memórias de cálculo demonstrativos, quando necessários,
podem ser incluídos na forma de Apêndices, porém não é usual em artigos. Nesse caso,
verifique a possibilidade de mudar a modalidade de apresentação para monografia. No caso de
submissão do artigo para revistas técnicas, verifique a disponibilidade da mesma para anexos e
apêndices. No exemplo abaixo, o autor, apresenta seus resultados utilizando tabelas e figuras.
A Tabela 4 apresenta o resultado dos cálculos das distancias relativas a cada isócrona,
sendo o intervalo estabelecido a cada 6 horas até o limite de 96 horas que é o tempo de
concentração total da bacia com exutório em Rio Branco.

Tabela 4 - Representação das isócronas determinando o tempo e a distância a ser traçada.

Tempo (h)
6
12

Distância (km)
8,96
26,47

Tempo (h)
54
60

Distância (km)
277,64
327,32

18
24
30
36
42

49,89
78,20
110,82
147,35
187,47

66
72
78
84
90

379,88
435,21
493,19
553,73
616,76

48

230,97

96
682,20
Fonte: o Autor
A especificação da fonte para os resultados obtidos pelo autor do artigo não é
obrigatória, pois todas as informações contidas que não derem crédito à terceiros, serão
consideradas como do autor.
Após a obtenção dos tempos e distâncias, procedeu-se à espacialização dos pontos das
isócronas por meio do software Qgis. A Figura 5 mostra o resultado final após a espacialização
dos pontos das isócronas espaçadas a cada 6 horas.

Cada Figura, gráfico, foto ou tabela utilizada para apresentação dos resultados deve ser
precedida da respectiva explicação.
4.

CONCLUSÃO
Inclua nesse tópico, obrigatório, as principais conclusões da pesquisa, sempre

embasadas ou justificadas pelos seus resultados. Aqui também podem ser inseridas eventuais
comparações com os resultados de outros pesquisadores sobre o mesmo tema que venham
corroborar suas conclusões ou mesmo quando forem antagônicas. Nesse último caso, procure
dar ênfase às diferenças entre as duas pesquisas que possam justificar os resultados divergentes.
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APÊNDICE H –TERMO DE RESPONSABILIDADE

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu _________________________________________________aluno (a)
regularmente

matriculado

no

curso

de

________________sob

matricula

nº____________ e na disciplina de TCC II (Trabalho de Conclusão de Curso)
assumo qualquer responsabilidade sobre o Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado e autorizo sua publicação para fins acadêmicos e científicos pela IES,
conforme o que dispõe a lei de 9.610/98, cap. II , art. 102, dos direitos autorais.
.

Porto Velho, ____/_____/_____

___________________________
Assinatura do Aluno

APÊNDICE I – AUTORIZAÇÃO PARA DEFESA DO TCC

AUTORIZAÇÃO PARA DEFESA DO TCC

Venho por meio desta, na qualidade de orientador (a) autorizar a entrega da
versão final do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC do(a) acadêmico(a)
___________________________________________________________________
_________________________; e declaro estar ciente do conteúdo deste, bem como
autorizar sua apresentação para defesa.

Porto Velho, _____ de _____________de 2019.

______________________________________
Assinatura do Orientador (a)

APÊNDICE J – Ata de Defesa

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

ATA DE DEFESA

ALUNO (a):
TÍTULO DO TRABALHO:
CURSO:

NOME

ASSINATURA

NOTA

FINAL

Porto Velho,

de

de 2019

________________________________
Professor da disciplina TCC
_______________________________
Aluno (a)
_______________________________
Coordenador do Curso
APÊNDICE L - AVALIAÇÃO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

AVALIAÇÃO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO –
TCC
–

CURSO: ______________________________ ANO/SEMESTRE: __________
ALUNO:________________________________________________________
TÍTULO TRABALHO: _____________________________________________
ORIENTADOR: __________________________________________________
TRABALHO ESCRITO (TE)
Introdução, Justificativa, relevância do tema, definição clara do
problema, objetivos coerentes, Organização, clareza, correção
gramatical e ortográfica, coesão e coerência, normas da
ABNT.
Fundamentação teórica adequada, abrangente e atual.
Redação científica coerente, reconhecimento e adequado uso
dos autores.
Métodos, técnicas e procedimentos metodológicos claramente
descritos e coerentes com os objetivos.
Referências: fontes de pesquisa atualizadas, diversas e
coerentes com o tema.
Total TE
DEFESA DA PESQUISA (DP)
Postura profissional, fluência oral, domínio do cenário e do uso
das ferramentas tecnológicas e didáticas.
Uso adequado do tempo para apresentação dos diferentes
tópicos da pesquisa.
Argumentação clara, objetiva e coerente. Domínio e
segurança do tema pesquisado e da literatura relacionada.
Relevância científica da pesquisa para a área de concentração
e linha de pesquisa.
Capacidade de reavaliar afirmações e conceitos e, de
responder com propriedade aos questionamentos.
Total DP
NOTA FINAL (TE + DP) /2

Porto Velho,

VALOR
0,0 – 4,0

NOTA

0.0 – 2,0

0,0 - 2,0
0,0 - 2,0

0,0 – 2,0
0.0 – 2,0
0,0 – 2,0
0,0 – 2,0
0,0 – 2,0

de

de 2019

_______________________________________________
Nome do professor Avaliador

APÊNDICE K – DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO ORTOGRÁFICA E
GRAMATICAL

TÍTULO:
SUBTÍTULO (SE HOUVER)
[título: centralizado ,negrito, letra maiúscula, fonte 12 ]
[subtítulo: centralizado, sem negrito, letras maiúsculas, fonte 12]

Eu, (titulação e nome completo do corretor), graduado em XXX, na instituição XXXX,
declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que realizei a correção
ortográfica

gramatical

do

Trabalho

de

Conclusão

de

Curso

intitulado:

_____________________________________________, realizado pelo acadêmico:
_________________________________, da Faculdade de Rondônia – FARO.

Por ser verdade, firmo a presente em duas vias de igual teor.

Porto Velho/RO, _____ de _____________ de ________.

___________________________________________
Professor (a):
Graduado (a) em:
Especialista em:

