
Escolha do(a) 

orientador(a)

(n. de 

vagas/professor(a) 

definido no início 

de cada semestre 

pelo(a) 

Coordenador(a) de 

TCC)

Carta Convite de 

Orientação

Início das 

orientações

Produção do 

projeto de 

pesquisa ou 

TCC

Reuniões 

registradas em 

documento de 

Controle de 

Frequência

Conclusão da 

pesquisa e da 

monografia

Solicitação de 

defesa (prazo 

mínimo 15 dias) via 

preenchimento por 

orientador(a) e 

acadêmico(a) da 

Declaração de 

Autorização de 

Defesa do TCC

FLUXOGRAMA DE ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) – PARTE 1

Designar 

componentes 

da banca, local 

data e horário

Encaminhar 

informações via 

memorando para 

o(a) 

Coordenador(a) de 

de TCC

Defesa



Sem correções: Cópia definitiva 

em PDF

(prazo: 1 

semana)

Solicitação de 

Ficha Catalográfica

junto à Biblioteca 

do Campus, 

mediante 

documento 

assinado pelo(a) 

Orientador(a) e 

inclusão da ficha 

na cópia definitiva 

FLUXOGRAMA DE ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) – PARTE 2

Cópia definitiva 

em PDF

(prazo: 30 dias)

Com correções: Acadêmico(a) 

deverá 

providenciar as 

mesmas e 

submeter à 

apreciação 

do(a) 

Orientador(a)

Protocolocar na Bilbioteca cópia 

digital (CD ou outra mídia aceita) da 

versão final do TCC acompanhada de 

Termo de Autorização e Declaração de 

Distribuições Não Exclusiva para 

Publicação Digital mediante 

documento assinado pelo(a) 

orientador(a)



RESPONSABILIDADES DO(A) COORDENADOR(A) DE TCC

 Divulgação e atualização no início de cada semestre de quadro com número de

orientações em andamento e número de vagas por orientador, e linhas de pesquisa

dos professores.

 Dar ciência aos acadêmicos e professores das informações e procedimentos do

Regulamento e Estrutura do TCC.

 Arquivar requerimentos de orientação e controlar a distribuição de acadêmicos

por professor.

 Receber documento de solicitação de defesa, arquivar e providenciar estrutura

física e recursos materiais necessários (solicitação deverá ser feita no mínimo com

15 dias de antecedência).

 Produção da documentação para defesa.

 Realizar lançamento de notas dos TCC.

 Arquivar documentos finais referentes à conclusão dos TCC.



RESPONSABILIDADES DO(A) ORIENTADOR(A)

 Orientar, supervisionar e acompanhar todas as etapas do TCC.

 Elaborar junto com o acadêmico um cronograma de atividades a serem

desenvolvidas por este último.

 Orientar o acadêmico quanto aos critérios de elaboração e avaliação do TCC.

 Manter atualizados seus registros de frequência, orientação, atividades

desenvolvidas e desempenho do orientando.

 Participar presencialmente da defesa de TCC, exceto para casos em que isso

não for possível.

 Assinar juntamente com os demais membros da banca a Ata de Defesa do TCC.

 Manter a Coordenação de TCC informada em relação ao trabalho orientado,

inclusive possíveis alterações em temática, prazos ou alterações de outra

natureza.

 Providenciar a Declaração de Autorização de Defesa.

 Designar os componentes da banca e providenciar as cartas-convite para

confirmar disponibilidade dos mesmos



RESPONSABILIDADES DO(A) ORIENTADOR(A)

 Definir local, data e horário para a defesa do TCC encaminhando essas

informações via documento ou e-mail institucional para que a Coordenação de

TCC possa tomar as providências dos Incisos IV e V do Art. 13.

 Enviar memorando à Coordenação de TCC informando que está de acordo com

as correções realizadas por seu orientando na versão final da monografia.





RESPONSABILIDADES DO(A) ACADÊMICO(A)

 Cumprir cronograma proposto pelo orientador.

 Elaborar juntamente com o orientador o cronograma de atividades a serem

desenvolvidas.

 Comparecer às orientações conforme dias e horários marcados pelo orientador.

 Conhecer e atender as normas estabelecidas no manual de orientação para o

desenvolvimento do TCC e sua estrutura.

 Protocolizar o TCC em acordo com os procedimentos estabelecidos neste

regulamento.

 Cumprir o cronograma de atividades elaborado.

 Cumprir o calendário divulgado e prazos de entrega do projeto de pesquisa e

das versões para defesa e final da monografia.

 Realizar a entrega das versões do TCC para a defesa aos respectivos membros

da banca assim como para o Orientador.

 Elaborar a versão final do TCC de acordo com o presente regulamento e as

instruções do seu Orientador e do manual.



RESPONSABILIDADES DO(A) ACADÊMICO(A)

 Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar/defender o TCC,

sob pena de reprovação.

 Solicitar Ficha Catalográfica junto à Biblioteca Setorial do Campus de Ariquemes

mediante a apresentação, além de documentos ou outros meios conforme

exigência da Biblioteca, de documento assinado pelo Orientador, informando à (ao)

Bibliotecária(o) que as correções necessárias para a versão final foram conferidas

e realizadas.

 É responsabilidade do aluno obter junto ao seu Orientador este documento e

realizar sua entrega na Biblioteca, devolvendo cópia contendo confirmação de

recebimento ao seu Orientador.

Protocolar na Biblioteca, cópia digital (em CD) da versão final do TCC

acompanhada de documento contendo título do TCC, nome do orientador, no

acadêmico e nome do curso, assinado tanto pelo Orientador quanto pelo aluno,

devolvendo cópia contendo confirmação de recebimento pela(o) Bibliotecária(o)

tanto para o Orientador quanto para o Coordenador de TCC.



RESPONSABILIDADES DO(A) ACADÊMICO(A)

 Entregar na Biblioteca Setorial do Campus de Ariquemes o Termos de

Autorização e Declaração de Distribuição Não Exclusiva para Publicação Digital,

acompanhado de documento assinado pelo Orientador contendo decisão por

disponibilização ou não da versão final no repositório instituicional, sendo

necessária a devolução de cópia contendo confirmação de recebimento pela(o)

Bibliotecária(o) para o Orientador.



RESPONSABILIDADES DA BANCA EXAMINADORA

 Analisar previamente o trabalho e formular questionamentos para arguição no

momento de apresentação.

 Reunir-se em local, data e horário, previamente estabelecidos pelo professor

orientador para realização das atividades de defesa.

 Avaliar a apresentação do TCC de acordo com os critérios estabelecidos nesse

regulamento.


