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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  
CURSO SABERES TRADICIONAIS E TEORIAS INTEGRATIVAS EM 

COACHING TRANSPESSOAL 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, como atividade acadêmica, constitui 

requisito parcial para a obtenção do Certificado do pós-graduação Saberes Tradicionais 

e Teorias Integrativas em Coaching Transpessoal (STTICT) conforme Projeto 

Pedagógico, alinhado às determinações da Resolução 01, de 06 de abril de 2018 do 

Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior do Ministério da 

Educação e da Instituição Certificadora.  

Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso tem como finalidade primeira estabelecer a 

articulação entre o ensino e a pesquisa, ao tempo em que estimula a atividade de 

produção científica e técnica, tem por objetivos proporcionar ao discentes oportunidades 

para:  

I - Aprimorar a capacidade de analisar e interpretar criticamente fatos e 

ocorrências da realidade, na sua área de conhecimento;  

II - Desenvolver as habilidades de expressão escrita na produção de texto 

científico;  

III – Produzir conhecimento relevante ao campo do curso a partir dos Eixos 

Temáticos estabelecidos no Projeto Pedagógico. 

Art. 3º - Inicia-se o processo de produção do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 

no Seminário de Pesquisa com o planejamento e a execução pelos discentes de um Pré-

Projeto de Pesquisa.  

Parágrafo Único – O TCC será apresentado sob a forma de artigo científico 

caracterizando-se preferencialmente como produção coletiva dos discentes, em 

grupos de no máximo cinco alunos.  

Art. 4º - O TCC está inserido no contexto do Projeto Pedagógico do Curso, aos eixos de 

pesquisa, atendendo as disposições da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), este Regulamento e as normas internas do Curso, deverá ser apresentado à 
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Coordenação/Orientação e a Pareceristas Ad Hoc, quando for o caso, para análise e 

avaliação, conforme se estabelece no Capítulo VII deste Regulamento;  

Art. 5º - O discente deverá contar, em todas as etapas de realização do TCC, com o 

regular acompanhamento por um professor-orientador indicado, que poderá ser o 

coordenador do curso e/ou docentes do Curso.  

Art. 6º - A supervisão e o acompanhamento das atividades relacionadas ao TCC, cabem 

à coordenação do curso que deverá:  

I - Estabelecer das instruções para a elaboração e avaliação do TCC, as quais, 

devem atender as normas deste Regulamento, devem detalhar as particularidades 

para o trabalho final dos discentes, conforme a área de conhecimento enfatizada 

na especificidade do Curso;  

II - Acompanhar, junto aos professores-orientadores, do andamento das 

atividades de orientação do TCC, quanto aos prazos para o desenvolvimento dos 

projetos de pesquisa e entrega da versão final, buscando evitar qualquer prejuízo 

quanto às datas de certificação dos concluintes do Curso;  

III - Identificar instituições públicas ou da iniciativa privada para a celebração de 

parcerias, convênios e/ou autorização que permitam o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa pelos discentes inscritos na atividade Trabalho de 

Conclusão de Curso;  

Art. 7º - Na elaboração do TCC, desde que com a anuência do professor-orientador, da 

Coordenação do Curso o discente poderá contar com:  

I - Um co-orientador, docente com reconhecida experiência na área específica do 

projeto de pesquisa, pertencente ou não ao quadro de professores da Instituição;  

II - Um cooperador técnico que, poderá ser indicado para o fim especial de 

prestar informações específicas necessárias para o desenvolvimento do trabalho 

acadêmico, mesmo não tendo titulação acadêmica apropriada, detenha 

experiência profissional ou administrativa não-acadêmica, mas relevante, na área 

objeto da pesquisa.  
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Parágrafo Único - Para as funções de co-orientador e de cooperador técnico do 

trabalho acadêmico, cuja inserção se dará por indicação do discente e a convite 

do coordenador do curso, não se depreende qualquer compensação financeira.  

Art. 8º  - A distribuição de encargos de orientação de cada discente, de acordo com as 

normas internas do Curso, deverá ser feita, preferencialmente, por eixo temático dentre 

os docentes qualificados para tal função, devendo observar, caso não haja 

determinações específicas do Curso sobre o assunto, respeitando-se a carga horária do 

docente, a seguinte distribuição por semestre letivo: a) trabalhos individuais – no 

máximo 10 (dez) discentes-orientandos; b) trabalhos por dupla de discentes – no 

máximo, 15 (quinze) discentes-orientandos; c) trabalhos realizados por três discentes – 

no máximo, 18 (dezoito) discentes-orientandos.  

Art. 9º - O professor-orientador terá sob sua responsabilidade:  

I – Definir junto com o(s) orientando(s), quando necessário, o tema do Trabalho 

de Conclusão de Curso, acompanhando-o até a etapa final do estudo;  

II - Manter contatos com a Coordenação do Curso para esclarecimentos e 

orientações relativas ao seu trabalho, quando necessário;  

III – Encaminhar os Projetos e Artigos para avaliação Ad Hoc, quando for o 

caso. 

IV – Prestar atendimento ao(s) discente(s)-orientando(s): a) por meio presencial, 

b) individual e grupalmente; c)  por meio do Ambiente Virtual de Pesquisa; d) 

por meios de comunicação à distância, observando o prazo para o 

desenvolvimento dos projetos e respectiva data final para a entrega e avaliação 

do Trabalho de Conclusão de Curso;  

V – Encaminhar à Coordenação do Curso nos prazos determinados, devidamente 

preenchidos e assinados os documentos referentes ao controle de frequência e 

avaliações do discente-orientando, conforme as normas internas do Curso para 

esta etapa do trabalho acadêmico;  

VI – Participar, obrigatoriamente, das Comissões Avaliadoras quando for o caso;  
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VII – Cumprir e fazer cumprir este Regulamento e outras normas específicas do 

Curso sobre o assunto.  

Art. 10º - A substituição do professor-orientador, em qualquer etapa da elaboração do 

TCC, poderá ser permitida, por motivo de força maior e sob o aval da Coordenação do 

Curso, observando-se, rigorosamente, a coincidência de datas do afastamento do então 

titular e do compromisso formal de assunção como orientador por outro docente.  

Art. 11º - O discente, no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, deverá: 

 I – Submeter ao professor-orientador o Projeto de Pesquisa e o consequente 

plano para execução do TCC; 

 II – Atender ao cronograma elaborado em conjunto com o seu orientador para 

discussão, análise e adoção de medidas, se necessárias, visando o aprimoramento 

do trabalho;  

 III – Comparecer às reuniões por convocação do professor-orientador, da 

Coordenação do Curso;  

IV – Atender às orientações executando o que lhe for solicitado de modo a 

atender o cronograma de trabalho. 

V – Elaborar a versão final do TCC para fins de avaliação, de acordo com as 

normas internas do Curso, atendendo as instruções específicas e correlatas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT para a apresentação de 

trabalhos acadêmicos; 

 VI - Comparecer em data e local determinados, para a apresentação oral do 

trabalho, de acordo com o calendário estabelecido pelo coordenador; 

Art. 12º  - O projeto de pesquisa, de plena responsabilidade do discente, para o seu 

desenvolvimento, está sujeito à aprovação pelo professor-orientador e/ou de parecerista 

ad hoc designado quando for o caso, desde que atendidos os critérios estabelecidos 

pelas diretrizes do Curso, inclusive o cronograma definido e aprovado para o período 

acadêmico.  

Art. 13º - A fim de garantir o ineditismo da pesquisa, a aprovação do projeto está 

condicionada à inexistência de trabalho já apresentado com uma abordagem similar, 
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ressalvando-se o caso, quando, com o aval do professor-orientador, se caracterize um 

tratamento diferenciado para o mesmo tema.  

Art. 14º - A alteração da proposta inicial poderá ser acatada, desde que a(s) mudança(s) 

solicitada(s) pelo discente e aceita(s) pelo seu professor-orientador, permita(m) a 

finalização do TCC e/ou produção do artigo no prazo estabelecido.  

Art. 15º – Quando for o caso, poderá se definir uma Comissão Avaliadora do TCC, 

mediante indicação do Coordenador do Curso, que poderá ser composta pelo professor-

orientador e por docentes em exercício, com titulação mínima em especialização, 

reconhecida experiência como professor e/ou como pesquisador na área em foco.  

§ 1º - A indicação da Comissão Avaliadora, poderá incluir docentes de 

instituição congênere, vinculados à área de abrangência da pesquisa, cabendo 

quando previsto nas suas normas internas, a previsão de desembolso para a 

remuneração destes professores.  

Art. 16º - O produto final do TCC a ser apresentado para avaliação, na composição 

como artigo científico deverá ser elaborado, expressamente de acordo com estas 

disposições, com as normas internas do Curso e instruções correlatas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em vigor.  

Art. 17º - De acordo com a especificidade do projeto de pesquisa e respectiva 

abordagem do tema/problema, o produto final do TCC pode resultar em:  

I – Teorização sobre o tema pesquisado nas diversas fontes de referência 

bibliográfica e/ou eletrônica;  

II – Base teórica e aplicação prática em trabalho de campo, desde que atendidas 

a abrangência e compatibilidade do trabalho quanto à área de estudo e tempo 

destinado à realização do TCC;  

III – Análise de situação caracterizada como estudo de caso, relato de 

experiência, ou saber específico de caráter transcultural;  

IV – Desenvolvimento de teoria ou de doutrina referente a determinado objeto 

de estudo.  
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Art. 18º - O Coordenador do Curso deverá elaborar calendário, fixando os prazos para a 

entrega do trabalho final para avaliação e/ou apresentação do TCC.  

Art. 19º – A versão final do TCC, atendendo data fixada em cronograma específico 

deverá ser entregue à Coordenação do Curso/Secretaria Institucional, em duas vias 

impressas, para emitirão parecer conclusivo e nota final.  

Parágrafo Único - Compete à Coordenação do Curso   estabelecer cronograma para:  

a) Devolução do TCC após avaliação encaminhado ao discente para acréscimos 

ou alterações ao texto, se necessários;  

b) Cumprimento pelo discente das recomendações, sem prejuízo da data de 

encerramento do curso; 

Art. 20º - A avaliação do TCC se dará de acordo com as diretrizes do Projeto 

Pedagógico do Curso, abordando entre outros aspectos:  

I - Conteúdo, fidelidade ao tema e metodologia adotada no desenvolvimento do 

trabalho e ao projeto aprovado;  

II - Coesão e coerência do texto e atendimento ao nível culto da língua 

portuguesa;  

III - Estrutura formal do artigo conforme definido no projeto do curso e/ou 

estabelecido no projeto específico aprovado. 

Art. 21º - Será aprovado o discente que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis).  

Art. 22º - O resultado da avaliação do TCC, de acordo com as normas específicas do 

curso, deverá ser registrado em parecer especialmente destinada para tal fim;  

Art. 23º - O produto final do TCC, expressamente estruturado conforme a NBR nº 

14.724/2002, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), deverá ser 

entregue pelo discente à Coordenação do TCC, devidamente formatado, gravado em 

disquete ou CD-Rom, para conhecimento e consulta pela comunidade acadêmica e por 

outros usuários. Capa, com as informações transcritas na seguinte ordem: a) nome da 

Instituição; b) nome do(s) autor(es); c) título; d) subtítulo, se houver; e) local (cidade) 

da Instituição onde deve ser apresentado o trabalho; f) ano de depósito (entrega). Para 

os fins previstos no caput deste artigo, as normas internas do Curso, deverão definir o 



 
 
 
 

7 
 

estilo da capa do TCC e, mesmo, quando inserida qualquer diferenciação como 

característica do curso quanto à gramatura e cor do papel da referida capa, sob o 

consenso da Coordenação do TCC e do Colegiado do Curso, devem ser observados os 

critérios de economia e simplicidade.  

Art. 24º - O discente que não conseguir aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso 

estará reprovado em nível de especialização; 

 Art. 25º - A certificação do discente fica condicionada, irrevogavelmente, à entrega da 

versão final do TCC no prazo estipulado e à obtenção da nota mínima para aprovação;  

Art. 26º - Na forma da Lei nº 9.610/98, são reservados aos autores e demais parceiros, 

todos os direitos referentes à produção científica dos discentes, decorrentes da execução 

do Trabalho de Conclusão de Curso, nas suas diversas modalidades conforme previsto 

neste regulamento;  

Art. 27º - O discente deve ter conhecimento das normas que regem a propriedade 

intelectual, assumindo a responsabilidade civil e criminal decorrente, por qualquer ato 

ilícito praticado quando da elaboração do trabalho acadêmico em suas fases de 

fundamentação teórica e/ou de execução prática.  

Art. 28º – A solução de casos especiais ou considerados em regime de exceção, por 

solicitação do discente, em princípio, é de competência da Coordenação do Curso, para 

análise e parecer sobre o requerido, desde que comprove o peticionário que: 

 I - O disposto neste Regulamento e demais aspectos legais do Curso foram 

atendidos;  

II - O fato gerador da solicitação seja caracterizado como de força maior; 

 III - As requisições que demandem ajustes ou prorrogação de prazo na 

condução do processo de produção do TCC sejam devidamente justificadas pelo 

discente e/ou pelo seu professor-orientador.  


