
 
 

 

 

  

RESOLUÇÃO Nº 07/2004  

  

REGULAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO (TCC) DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA ESBAM  

  

CAPÍTULO I –DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos Cursos da Escola Superior Batista do 

Amazonas - ESBAM, em relação à orientação, ao acompanhamento, à execução e critérios de 

avaliação, rege-se por este regulamento.  

CAPÍTULO II – DO TRABALHO  

Art. 2º São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso da ESBAM:  

  

I. Oportunizar aos formandos revisão, aprofundamento, sistematização e integração de 

conteúdos estudados durante o curso, assim como a sua inserção na atividade de 

pesquisa;  
II. Oportunizar ao acadêmico a elaboração de um trabalho de pesquisa fundamentado 

em bibliografia adequada, em observações, análises de situações, hipóteses, dados, e 

outros aspectos contemplados pela prática e pela teoria do estudo e ensino das 

diferentes habilitações;  
III. Contribuir para o aperfeiçoamento técnico, profissional e cultural do formando, tendo 

em vista o seu projeto de vida profissional.  

   

Art. 3º O TCC tem a duração estabelecida, conforme o Projeto Pedagógico de cada Curso.  

  

Art. 4º A elaboração do TCC deverá ocorrer ao longo dos dois últimos semestres do curso, 

podendo ser realizado de forma individual.  

  

Art. 5º O TCC deve estar relacionado a uma das áreas abrangidas pelo campo profissional dos 

cursos da ESBAM, previstas nas linhas de pesquisa dos Cursos e deve ser trabalhado com  



 
 

 

 

 

fundamentação teórica e utilização de metodologia adequada, obedecendo às Normas da ABNT 

em vigor no ano da conclusão.  

CAPÍTULO III – DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO DO TCC  

  

Art. 6º A estrutura do TCC (Monografia) comporta os seguintes membros:  

  

I. Coordenador: professor, com regime de trabalho a partir de 20hs semanais, desde 

que dedique no mínimo 8hs semanais para desenvolvimento da atividade de 

estruturação do TCC, pela qual fica responsável;  

II. Orientador: professor dos Cursos da ESBAM, responsável pela orientação do aluno, 

segundo afinidade teórica e ou prática deste com o tema;  

III. Co-orientador: professor da Escola Superior Batista do Amazonas responsável pela 

co-orientação do aluno;  

IV. Alunos: estudantes matriculados nos dois últimos semestres letivos do respectivo 

Curso.  

  

      Parágrafo Único O orientador e co-orientador deverão ser obrigatoriamente professores, 

com vínculo na Escola Superior Batista do Amazonas.  

  

I – Do Coordenador  

  

Art. 7º O Coordenador do TCC (Monografia) é o docente indicado pelo Colegiado dos respectivos 

Cursos da ESBAM, a quem cabe:   

  

I. Fornecer as orientações gerais do TCC (Monografia), deste regulamento aos alunos e 

acompanhá-los durante o semestre;  

II. Divulgar aos alunos a lista dos professores orientadores, as linhas de pesquisa de cada 

Curso disponíveis para o TCC (Monografia), no início de cada semestre letivo;  



 
 

 

III. Submeter a lista de temas e 

respectivos orientadores ao 

Colegiado do Curso para aprovação;  

IV. Organizar as Bancas Avaliadoras dos trabalhos e elaborar o calendário de suas 

atividades;  
 

 

 
V. Proceder os registros referentes aos trabalhos e demais atividades;  
VI. Encaminhar casos e questões duvidosas e/ou omissas ao Colegiado do Curso em 

questão.  

  

II– Do Orientador  

  

Art. 8º Pode integrar a relação de orientadores um dos professores definidos pelo Coordenador 

do Curso, em cada semestre; todo docente, em atividade na Escola Superior Batista 

do Amazonas, pode ser co-orientador desde que aceite a indicação. Para o 

andamento dos trabalhos o orientador e/ou co-orientador devem disponibilizar um 

horário de atendimento ao aluno, independentemente de seu regime de trabalho.  

  

Art.9º Compete ao professor orientador:  

  

I. delimitar, em acordo com o Projeto Pedagógico de cada Curso, o número de 

trabalhos a serem orientados por ele;  

II. formular, em conjunto com o aluno, o problema a ser investigado como objeto do  

TCC (Monografia), a partir das linhas de pesquisa e/ou dos temas aprovado pelo 

Colegiado do Curso;  

III. orientar o aluno no TCC (Monografia), acompanhando a seleção do tema de estudo 
e planejamento do projeto, analisando e avaliando as etapas do trabalho 
produzidas, apresentando sugestões de leituras, estudos ou experimentos 
complementares, contribuindo na busca de soluções de problemas surgidos 
durante sua realização;  

IV. informar ao Coordenador do TCC  (Monografia) quando o aluno estiver apto a 

apresentar seu trabalho, conforme Anexo I.   

    

III – Do Co-orientador  

  



 
 

 

Art.10 É facultativa a existência do co-

orientador, sendo a sua presença definida 

em comum acordo entre o professor, o coordenador do TCC (Monografia) e o aluno.  

  

 

Art.11 Pode integrar a relação de co-ordenadores qualquer docente em atividade na Escola 

Superior Batista do Amazonas.  

  

Art.12 Compete ao co-orientador:  

I. assessorar o aluno, fornecendo-lhe subsídios para a tomada de decisões;  

II. manter estreita vinculação com o orientador, fornecendo-lhe subsídios para 

análise e avaliação das etapas do trabalho.  

  

IV – Do Aluno  

  

Art.13 Definidos o orientador e a área do conhecimento em que fará seu TCC (Monografia), cabe 

ao aluno elaborar o projeto sob o acompanhamento do professor orientador.  

  

Art.14 O aluno tem o prazo máximo de trinta (30) dias, a partir do início do seu TCC (Monografia), 

para a entrega do projeto, com o ciente do orientador.  

  

 Parágrafo Único: Cabe ao Coordenador do TCC (Monografia), juntamente com o Orientador, 

analisar casos excepcionais.  

   

Art.15 O aluno deve entregar o relatório final ao Coordenador do TCC (Monografia) no término 

do semestre letivo.  

    



 
 

 

 Parágrafo Único: Caso o aluno não consiga 

conciliar o TCC  (Monografia) no 

prazo estabelecido, prolongar-se-á sua estadia na ESBAM em mais um semestre letivo, adiando-

se a colação de grau do aluno, pois este é pré-requisito para conclusão do curso.  

   

CAPÍTULO IV – DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO  

  

 

 

I – Da Elaboração do Projeto  

  

Art.16 A elaboração do projeto do TCC (Monografia) constitui-se tarefa de pesquisa bibliográfica 

ou de campo, a respeito de uma linha de pesquisa da área do Curso.   

O projeto compreende:  

  

I. Título, ainda que provisório;  

II. Discussão a respeito da área escolhida e construção/apresentação do problema a 

ser investigado;  

III. Objetivos do projeto;  

  

IV. Metodologia de trabalho;  

V. Recursos requeridos para o desenvolvimento do TCC ou da Monografia;  

VI. Cronograma de atividades; VII.  Bibliografia a ser utilizada.  

  

 Art.17 O planejamento, em seus aspectos formais de apresentação, obedece ao que determina 

a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

   

Art.18 Os alunos deverão entregar duas (02) cópias do projeto, as quais terão por destinatários 

o Coordenador do TCC (Monografia) e o Professor Orientador.  



 
 

 

  

III – ESTRUTURA DO TRABALHO FINAL  

  

A estrutura do TCC (Monografia) compreende:  

  

Pesquisa de Campo  Pesquisa Bibliográfica  

1.CAPA  

2. FOLHA DE ROSTO  

3. FOLHA DE APROVAÇÃO  

4. AGRADECIMENTOS  

5. SUMÁRIO  

6.LISTA DE Figuras  

7. LISTA DE TABELAS  

8. RESUMO  

9. ABSTRACT  

1.CAPA  

2. FOLHA DE ROSTO  

3. FOLHA DE APROVAÇÃO  

4. AGRADECIMENTOS  

5. SUMÁRIO  

6. RESUMO  

7. ABSTRACT  

8. INTRODUÇÃO  

  



 
 

 

10. INTRODUÇÃO  

11. REVISÃO DE LITERATURA  

12. METODOLOGIA  

13. RESULTADOS  

14. DISCUSÃO  

15. CONCLUSÃO  

16. REF. BIBLIOGRÁFICA  

17. ANEXOS   

9. METODOLOGIA  

10.REVISÃO DE LITERATURA  

11. ANÁLISE DA LITERATURA  

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

13. REF. BIBLIOGRÁFICA  

14. ANEXOS  

  

  

  

  

 

 

III –Do Trabalho de Conclusão de Curso  

  

Art.19 O Conteúdo do trabalho monográfico final deverá refletir o esforço, a dedicação e revelar 

os conhecimentos do aluno, acumulados durante a realização do Curso e da aprendizagem 

decorrente dessa tarefa de final de Curso.  

  

Art.20 A monografia final de curso se constitui em instrumento básico de explicitação do 

conteúdo e da qualidade do TCC (Monografia) realizado pelo aluno e deve ser estruturado de 

acordo com as normas técnicas de elaboração de trabalhos técnicos e científicos estabelecidas 

pela ABNT.  

  



 
 

 

 Parágrafo Único: O TCC (Monografia) 

deverá ser digitado segundo as 

normas da ABNT e apresentado à coordenação responsável, no mínimo com duas 

semanas de antecedência à data de apresentação em cinco cópias, que não serão 

restituídas, acompanhando de autorização escrita para publicação, em caso de 

aprovação, disquete contendo o texto integral do trabalho e eventuais anexos que tiver, 

no formato Word, as cópias serão destinadas ao professor orientador, aos demais 

membros da Banca Avaliadora, à Coordenação do Curso e à Biblioteca.  

  

Art.21 A aprovação do trabalho pela Banca não implicará em compromisso da ESBAM em 

publicá-lo.  

  

CAPÍTULO V – DA APRESENTAÇÃO E DA AVALIAÇÃO DO TCC OU DA 

MONOGRAFIA  

  

Art.22 a Banca Avaliadora é constituída pelo professor orientador, que a preside, e no mínimo, 

por dois outros membros, sendo um do Curso da ESBAM e um professor da área, ou correlata, 

de outra Instituição de Ensino Superior.  

  

 

 

Parágrafo Único: Cabe ao professor orientador propor, por escrito, à Coordenação do 

TCC (Monografia) os membros integrantes da Banca Avaliadora, a data da 

apresentação, horário e título do trabalho, com uma antecedência mínima de duas 

semanas, conforme Anexo I.  

  

Art.23 O(s) aluno(s) deve(rão) se apresentar à Banca Avaliadora na data e horário determinado 

antecipadamente pela Coordenação do TCC, e terá(ão) um tempo de 20 minutos para fazer(em) 

uma apresentação da síntese do trabalho realizado, cabendo a cada membro da Banca 

Avaliadora um espaço de 10 minutos para realizar a sua intervenção.  

  



 
 

 

Art.24 Para aprovação no TCC 

(Monografia) o(s) aluno(s) 

necessita(m) alcançar nota igual ou superior a 7,0 (sete vírgula zero), obedecendo os critérios 

previstos no Regimento da ESBAM. Será(ao) avaliado(s) mediante:  

  

I. uma nota de zero a dez, atribuída pelo professor orientador, decorrente do 
desempenho do(s) aluno(s) na realização do TCC (Monografia), contemplando 

empenho, dedicação, crescimento formativo e domínio de conteúdos 

demonstrados durante o período de acompanhamento e orientação. A avaliação 
em questão terá peso  03 (três);  

II. uma nota de zero a dez, atribuída pela Banca Avaliadora, decorrente ao exame da 
monografia apresentada, levando em consideração a qualidade do trabalho.  A 

avaliação em questão terá peso 04 (quatro);  
III. uma nota de zero a dez, atribuída pela Banca Avaliadora, decorrente da 

apresentação oral, por parte do(s) autor(es), de uma síntese de sue trabalho,  
levando em consideração a fluência, segurança e domínio de conteúdos relevados 
pelo(s) aluno(s) na apresentação. A avaliação em questão terá peso 03 (três).  

  

§ 1º A qualidade da linguagem utilizada, a clareza de expressão e a coerência lógica no 

desenvolvimento dos conteúdos serão características fundamentais a serem observadas 
no texto monográfico do TCC (Monografia).  

  

§ 2º Cada membro da Banca Examinadora atribuirá duas notas de zero a dez e as registrará 
nas “folhas de julgamento”(conforme anexo II e III), referentes à Avaliação do Relatório 

e da Apresentação Oral, respectivamente. A média aritmética destas notas, para cada uma 

das avaliações, será a nota da Banca Avaliadora.  
  

§ 3º A nota final atribuída ao(s) aluno(s) no TCC (Monografia) será uma média das notas 

atribuídas pelo professor orientador e pela Banca Avaliadora, ponderada pelos pesos 
conforme o que estabelece o art. 24, sendo registrada conforme Anexo IV.  

  

§ 4º A Banca Avaliadora, considerando o resultado do julgamento do TCC (Monografia), 

apresentará um parecer, conforme Anexo V.  
  

§ 5º Caso não  haja a solicitação de correções no relatório, o aluno deverá providenciar, 

no prazo de uma semana, uma cópia definitiva encadernada com capa (verde)de material 
resistente, a qual se constituirá em documento oficial da realização do TCC (Monografia).  
  

§ 6º Em caso de recomendações da Banca Avaliadora para correção ou alterações, o aluno 

terá duas semanas para a entrega da versão final do Relatório de Conclusão de Curso ao 
Coordenador do TCC (Monografia), ao qual caberá verificar, juntamente com o professor 

orientador, a inclusão das solicitações sugeridas pela Banca Avaliadora.  
  

  



 
 

 

Art.25 O aluno que obtiver nota inferior 

a 7,0 deverá revisar o seu TCC, 
promovendo as alterações sugeridas e submetendo-o novamente, no prazo máximo de 30 dias, 

revisando à nova Banca Examinadora.  
  

Parágrafo Único: O aluno que obtiver nota inferior a 5,0 deverá refazer todo TCC 
(Monografia), no semestre subseqüente, ficando impossibilitado de colar grau, até que 

obtenha desempenho diante da Banca Avaliadora.  
  

Art.26 O aluno reprovado no TCC (Monografia) tem o direito a recurso, mediante requerimento 

à Coordenação do Colegiado do respectivo Curso, fundamentando as razões de sua 

desconformidade, num prazo de até cinco (05) dias corridos a partir da data de divulgação da 
nota.  
  

§ 1º uma vez deferido o pedido de recurso pelo Colegiado do Curso, este sugere dois 

professores entre seus pares, não integrantes da Banca, para a constituição de uma 

Comissão de Revisão.  

  

§ 2º Esta Comissão, após considerar as alegações do aluno, ouvir os pronunciamentos do 

Professor Orientador e da Banca Avaliadora e verificar o Relatório de TCC 

(Monografia), emitirá um parecer final quanto à nota do aluno.  

  

§ 3º A Comissão de Revisão terá um prazo máximo de quinze (15) dias para apresentar 

seu parecer sobre a nota do TCC (Monografia).  

  

Art.27. Na avaliação dos trabalhos serão apreciados os seguintes quesitos, por ordem de 

importância; (A) contribuição pessoal com o estudo do tema, (B) abordagem completa do tema, 

(C) profundidade e qualidade da pesquisa, (C) qualidade da redação e apuro da terminologia 

técnica, (D) fidelidade e ética nas citações, (E) observância das normas  e (F) apresentação. 

Art.28. Na avaliação serão descontados pontos pelas seguintes falhas, listadas aqui por ordem de 

gravidade: (A) desconhecimento do tema, revelado pelo aluno(s) na defesa perante a banca, (B) 

ausência de contribuição pessoal (mera cópia ou resumo de idéias alheias), (C) citações e 

transcrições sem indicação fiel da fonte, (D) insuficiência ou baixa qualidade da pesquisa, (E) 

omissão de pontos relevantes a respeito do tema versado, (F) redação deficiente, (G) erros de 

ortografia, gramática ou digitação, (H) inobservância das normas técnicas.  

  

Art.29. Fraude na elaboração do trabalho também implicará em reprovação no curso. São 

consideradas fraudes, por exemplo: (a) apresentação de trabalho elaborador por outrem, plágio, 

infidelidade na informação do tema do trabalho de conclusão do curso de graduação, apresentação 

de trabalho não inédito, ainda que de autoria do próprio aluno.  

  

DISPOSIÇÃO GERAL  

  



 
 

 

Única: Os casos omissos neste 

Regulamento serão interpretados e 

resolvidos pelo Colegiado do Curso, ou se for o caso, o Conselho da ESBAM.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ANEXO I  

  

  

À  

  

  

Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso  

  



 
 

 

  

ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS.  

  

  

Data (local, dia, mês, ano)  

  

Prezado Senhor,  

  

  

  

Comunico que o aluno ______________________________, concluinte do Curso de Graduação 

em Pedagogia, da ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS, está apto a apresentar seu  
Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  intitulado 

__________________________________________________________,  a  partir 

 do  dia _______________________.  
  

Proponho que a Banca Examinadora seja composta pelos professores  
_____________________________ e _________________________  

  

  

Sendo o que havia a informar, subscrevo-me.  

  

  

 Atenciosamente  

  

  

  

_____________________________________.  
 

 

 

 

Professor Orientador de TCC Ou Manografia.  

  

  

ANEXO II  

  



 
 

 

FOLHA DE JULGAMENTO 

DA BANCA EXAMINADORA  

  

AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO  

  

Título do Trabalho de Conclusão de Curso: _____________________  

  

Autor: ___________________________  

  

  

JULGAMENTO  

  

Avaliadores Nota Rubrica.  

  

1º  

  

2º  

  

3º  

  

Média Parcial: Nota _______________________  

  

Observações/Justificativas: __________________________________ 

________________________________________________________.  

  

Indicações  das  correções  necessárias  (escreva  no  verso  se 

 necessário): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
__________________________  

  

Data (local, dia, mês, ano)  

  

 

 

1º Avaliador  

  

2º Avaliador  

  



 
 

 

3º  Avaliador (Orientador)  

  

  

ANEXO III  

  

FOLHA DE JULGAMENTO DA BANCA EXAMINADORA  

  

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL  

  

Título do Trabalho de Conclusão de Curso: _____________________  

  

Autor: ___________________________  

  

JULGAMENTO  

  

Avaliadores/ Nota/ Rubrica.  

  

1º  

  

2º  

  

3º  

  

Média Parcial: Nota _______________________  

  

Observações/Justificativas: __________________________________ 

________________________________________________________.  

  

  

Indicações das correções necessárias (escreva no verso se necessário):   
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

__________________________  

  

 

 

Data (local, dia, mês, ano)  

  



 
 

 

1º Avaliador  

  

2º Avaliador  

  

3º  Avaliador (Orientador)  

  

  

ANEXO IV  

  

ATRIBUIÇÃO DA NOTA FINAL  

  

Nota do professor orientador (N1):__________  

  

  

Nota média da Banca Avaliadora, decorrente do exame do relatório (N2): ___________.  

  

  

Nota média da Banca Avaliadora, decorrente do exame do relatório (N2): ___________.  

  

  

Média Final = N1 x 0,3 + N2 x 0,4 + N3 x 0,3  

   

  

Média Final =  ____________.  

  

  

1º Avaliador  

  

2º Avaliador  

  

3º  Avaliador (Orientador)  

                                        

  

  

   



 
 

 

ANEXO V  

  

  

PARECER DA BANCA AVALIADORA  

  

   

A BANCA Avaliadora, abaixo assinada, considerando o resultado do julgamento da Defesa  
Pública  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  intitulado  
________________________________________  

  

  

_________, apresenta parecer ____________ (favorável ou desfavorável) à sua aprovação com 

nota _______________.  

  

   

Data (local, dia, mês, ano)  

  

1º Avaliador  

  

2º Avaliador  
  

3º  Avaliador (Orientador)  

  


