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REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Este regulamento visa normatizar as regras que permeiam a elaboração do trabalho de 

conclusão de curso, neste caso, do Curso de Tecnologia em Gestão Comercial, do Instituto 

Federal Goiano – Campus Avançado Ipameri.  

Disposições Gerais 

Paragrafo Único: É indispensável aos discentes o cumprimento de todas as regras ora 

estipuladas neste regulamento. 

Da modalidade 

Art.1º O trabalho de conclusão de curso será na modalidade de Artigo Cientifico. 

§1° É indispensável aos discentes a elaboração do artigo cientifico para obtenção do 

certificado de conclusão do curso. 

§2° É indispensável aos discentes a apresentação  do artigo cientifico  no forma escrita e oral 

conforme este regulamento. 

§3° Caso o discente não cumpra todos os requisitos ora descritos, o mesmo estará 

automaticamente reprovado. 

Da inscrição 

Art. 2º O discente poderá iniciar o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso ( TC) 

a partir do 3º período do curso. 

§1° Para o discente matricular-se na disciplina de trabalho de conclusão de curso ( TC), ele 

deverá ter completado, com aproveitamento, no mínimo, de 75% da carga horária total do 

curso. 

§2° Ter o Termo de Aceite de Orientação, com o professor orientador, (aceite da equipe). 

(Apêndice B)  

Da escrita 

Art. 3º O artigo cientifico será elaborado em equipe. 

§1° As equipes serão formadas com, no mínimo, 2 integrantes e, no máximo, 4. 

§2° Todos os integrantes da equipe deverão estar presentes nas orientações do artigo. 

§3° O artigo deverá conter, no mínimo, 12 laudas e, no máximo, 25 laudas. 
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§4° A formatação do artigo seguirá as regras definidas no manual de apresentação de artigo 

do IF Goiano – Campus Avançado Ipameri do Curso de Tecnologia em Gestão Comercial. 

§5° O artigo escrito será entregue para a Coordenação de Trabalho de Conclusão de curso, 

em 3 vias, com encadernação em espiral simples.  

§6° A versão final e corrigida do artigo deverá ser entregue para a Coordenação de Trabalho 

de Conclusão de curso, em até 7 dias úteis, após a apresentação para a banca examinadora. 

§7° A versão final deverá ser entregue para a Coordenação de Trabalho de Conclusão de 

curso, em uma via, com encadernação em espiral simples e, uma via em CD, no formato 

PDF, devidamente identificado conforme modelo padrão da Biblioteca do Ifgoiano, 

disponível em https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/REITORIA/Doc_Ensino/Sibi/TAPE-

editvel_sibi.odt.  
 

 §8° E deverá estar acompanhado do termo de autorização para publicação eletrônica 

(TAPE) (devidamente assinado pelos (as) autores (as)), para posterior inserção no Sistema 

de Gerenciamento do Acervo e acesso ao usuário via internet, disponível em 
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/REITORIA/Doc_Ensino/Sibi/TAPE-editvel_sibi.odt.  
 

§9° A Coordenação de Trabalho de Conclusão de curso só aceitará o artigo mediante 

declaração de aceite do (a)  professor (a) orientador (a). 

Da apresentação oral 

Art. 4º Os artigos serão apresentados em banca de avaliação pública, constituída pela 

coordenação. 

§1° As bancas serão formadas pelo (a) docente orientador (a) e, no mínimo, mais dois 

docentes convidados (as), interno e/ou externo.  

§2° Cada equipe terá 20 minutos para sua apresentação. 

§3° Todos os integrantes da equipe deverão apresentar o artigo. 

§4° Caso o equipe não realize a apresentação do artigo, automaticamente, estará reprovada. 

§5° Caso um membro da equipe não realize a apresentação do artigo, automaticamente, 

estará reprovado. 

§6° A banca examinadora terá até 20 minutos para arguição. 

§7° O discente só poderá apresentar seu trabalho para a banca examinadora mediante 

autorização prévia de seu orientador. A composição dessa banca será solicitada pelo 

professor orientador. (Apêndice C) 

https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/REITORIA/Doc_Ensino/Sibi/TAPE-editvel_sibi.odt
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/REITORIA/Doc_Ensino/Sibi/TAPE-editvel_sibi.odt
https://www.ifgoiano.edu.br/home/images/REITORIA/Doc_Ensino/Sibi/TAPE-editvel_sibi.odt
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Da pontuação 

Art. 5º Para o trabalho escrito, a banca examinadora deverá fazer a avaliação da organização 

sequencial, argumentação e profundidade do tema e correção gramatical dos seguintes itens 

do trabalho de curso: Introdução, Objetivos, Revisão de Literatura, Metodologia, Resultados 

e Discussão e Considerações Finais. Para a apresentação oral, a banca deverá observar 

clareza e objetividade, domínio do tema, adequação explanatória à metodologia utilizada, 

apresentação dos resultados obtidos, bem como desenvoltura e segurança nas respostas aos 

questionamentos da banca. 

 

§1° A pontuação ocorrerá pela soma da nota escrita e da apresentação oral. 

§2° A parte escrita do artigo terá valor de até 60% do total de pontos. 

§3° A apresentação do artigo terá valor de até 40% do total de pontos. 

Art. 6º Tabela de pontuação e seus critérios.  

PONTUAÇÃO FATORES DE AVALIAÇÃO ESCRITA 

2,0 Relevância das contribuições do trabalho para a formação 

do empreendedor. 

2,0 Aplicabilidade dos resultados para os negócios. 

1,0 Alinhamento entre Introdução; Referencial Teórico, 

Discussão e Considerações Finais. 

1,0 Originalidade, criatividade e pertinência ao tema. 

---------------------------------- FATORES DE AVALIAÇÃO DA 

APRESENTAÇÃO 

1,0 Capacidade de articular os argumentos para demonstrar as 

considerações finais e a apresentação dos resultados 

obtidos. 

1,0 Qualidade da apresentação oral, clareza e objetividade 

(incluindo recursos utilizados).   

0,5 Capacidade de argumentação das respostas conforme as 

perguntas formuladas pela Banca Examinadora. 

0,5 Respeito ao tempo disponível para expor e responder às 

questões formuladas pela Banca Examinadora. 

1,0 Apresentação gráfica e mecanográfica do trabalho. 

10,0 Total geral de pontos 
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Das orientações 

Art 7º Cada equipe terá um professor (a) orientador (a)  durante a elaboração do trabalho de 

conclusão de curso. 

§1° Os horários de orientação ficarão a critério de cada orientador (a). 

§2° Os discentes terão que assinar a ficha de frequência a cada encontro com o orientador 

(a). (Apêndice A) 

§3° Todos os integrantes das equipes deverão estar presentes durante a orientação. 

§4° Cabe ao orientador (a) instruir a equipe na elaboração do artigo dentro das normas do 

regulamento de trabalho de conclusão de curso e do manual de normas para trabalho de 

curso. 

§5° Cabe às equipes executar as instruções do orientador (a).  

§6° A equipe poderá ter um professor (a)  co-orientador (a), desde que haja concordância do 

mesmo (a)  mediante termo de aceite.  

§7° Cabe ao orientador (a) monitorar o desempenho das equipes orientadas. 

§8° É de total e irrestrita responsabilidade do orientador (a)  determinar quais as equipes que 

estão habilitadas para apresentar o trabalho de conclusão de curso diante da banca 

examinadora.  

 

Da coordenação 

Art. 8º Cabe à coordenação de trabalho de conclusão de curso: 

a) Coordenar as atividades pertinentes; 

b) Verificar o andamento das orientações; 

c) Informar os prazos dos eventos relacionados ao trabalho de conclusão do curso; 

d) Montar a banca examinadora;  

e) Divulgar os resultados obtidos pelos discentes; 

f) Arquivar todos os documentos pertinentes. 

Paragrafo Único: Casos omissos serão analisados e julgados pelo Colegiado do Curso. 
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APÊNDICE A 

FOLHA DE FREQUÊNCIA DE ORIENTAÇÃO 

 
Folha de Frequência 
 

              
   

Acadêmicos (as):_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês____________/ Ano _____________    

Orientador (a):_______________________________________________ 

             

Data Orientações direcionadas ao discente Visto do Professor Visto  do Discente 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 
Coordenação de TC 
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APÊNDICE B 

MODELO DE ACEITE DO ORIENTADOR 

 

Senhor (a) Coordenador (a) de Trabalhos de Conclusão de Curso (TC), afirmo aceitar, na 

condição de orientandos (as), os (as) discentes ora citados: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Comprometo-me a cumprir todas as regras estipuladas pelo regulamento de trabalho de 

conclusão de curso e do manual de normas para trabalho de curso aprovado pelo Conselho 

de Curso.  

 

 

 

Ipameri_____/_____________/2019. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Orientador (a) 
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APÊNDICE C 

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE BANCA 

 

À 

Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso 

Nesta. 

 

Ref: Solicitação de Banca Examinadora 

  

Senhor coordenador, solicito o agendamento de Banca Examinadora para o Trabalho 

de Curso dos(as) acadêmicos(as): 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................., regularmente 

matriculado(s) no ..........período do Curso de Gestão Comercial,  com o seguinte 

tema:........................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

  

À oportunidade, afirmo que a estrutura do trabalho a ser apresentado está de acordo 

com os parâmetros estabelecidos pelo regulamento de trabalho de conclusão de curso e do 

manual de normas para trabalho de curso desta Instituição, e que, na qualidade de 

orientandos, o(s) discente(s) cumpriu todas as etapas pertinentes ao mesmo. 

 

 Atenciosamente, 

______________________________________________________________________ 

Orientador (a)..................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCAMINHE-SE 

BANCA nº .................... 

AGENDADA PARA: _____/______/_____ às  ____:_____h 

PROF. CONVIDADO 1  

PROF. CONVIDADO 2  
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APÊNDICE D 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 

 

TEMA:  

PONTOS FATORES DE AVALIAÇÃO  BANCA 

2,0 Relevância das contribuições do trabalho para a formação do 

empreendedor. 

 

2,0 Aplicabilidade dos resultados para os negócios e área de gestão.  

1,0 Alinhamento entre e Introdução; Referencial Teórico, Discussão 

e as Considerações Finais. 

 

1,0 Originalidade, criatividade e pertinência ao tema.  

1,0 Capacidade de articular os argumentos para demonstrar as 

considerações finais e apresentação dos resultados obtidos. 

 

1,0 Qualidade da apresentação oral, clareza e objetividade (incluindo 

recursos utilizados).   

 

0,5 Capacidade de argumentação das respostas às perguntas 

formuladas pela Banca Examinadora. 

 

0,5 Respeito ao tempo disponível para expor e responder às questões 

formuladas pela Banca Examinadora. 

 

1,0 Apresentação gráfica e mecanográfica do Trabalho.  

10,0 TOTAL GERAL DE PONTOS  

 

 

 

Ipameri_____/_____________/2019. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Avaliador (a) 
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APÊNDICE E 

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CURSO - TC 

Às ............. horas e ........... minutos do dia ............. de............... de 2019, na sala n.º ......... nas 
dependências  Instituto Federal Goiano – Campus Avançado Ipameri, nesta cidade de Ipameri,  
procedeu-se à defesa do Trabalho de Curso, modalidade de Artigo Científico, conforme 
estabelecido pelo regulamento  desta Instituição, de autoria  do(s)  acadêmico(s) 
(as)..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....,com o tema:...........................................  
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................., 
sob a orientação do Professor(a)............................................................................................ 

À oportunidade foram convidados os professores(as).......................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

e ........................................................................................................................................., para 

fazerem parte da Banca Examinadora. 

Após realizada a apresentação do(a) acadêmico(a), no período estipulado pela banca de 20 

minutos, foi aberto espaço para as arguições dos professores convidados e também pelos demais 

presentes.  Em seguida, o docente responsável por presidir a Banca Examinadora solicitou aos 

presentes que se retirassem. Finalmente, pela média aritmética entre as notas atribuídas pelos 3 

(três) docentes participantes, chegou-se a nota final de .................... pontos, estando o(s) 

acadêmico(s) ......................................, na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. O resultado 

dessa disciplina representa parte dos pré-requisitos para a obtenção do título de Tecnólogo em 

Gestão Comercial, pelo Instituto Federal Goiano Campus Avançado Ipameri. 

Sendo esta a expressão da verdade, eu Prof(a)........................................................ lavrei a presente 

Ata, que após lida e achada conforme, vai por todos assinada. 

 

___________________________________ 
Prof. ......................................... – Presidente da 
Banca 
 
___________________________________ 
Prof(a)............................................- Convidado 1 
 
______________________________________  

Prof(a) ...........................................- Convidado 2 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 
Acadêmico (s) (as)
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APÊNDICE F 

MODELO DE FICHA DE SUGESTÃO DE ORIENTADOR 

 

LÍDER DE 

EQUIPE 

 

POSSÍVEL TEMA 

 

ORIENTADOR(A)  

1ª OPÇÃO 

 

ORIENTADOR(A) 

2ª OPÇÃO 
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EM BRANCO 


