
 

 

Instrução Normativa nº 001/2017 

 
A Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Mecânica, no uso de suas atribuições, 
e tendo em vista as normas dos Regulamentos para Trabalho de Conclusão de Curso, resolve: 
 
Art. 1º A Instrução Normativa nº 1, de 07 de agosto de 2017, passa a vigorar com as seguintes normas 
disciplinadoras referentes à elaboração, avaliação e entrega dos Trabalhos de Conclusão de Curso no 
semestre 2017-2, para os alunos de 9º e 10º períodos: 
 
1. Das disposições gerais 
 
1.1. Em caso de dúvidas consultar o Regulamento para Trabalho de Conclusão Curso de a FACEAR. 
 
1.2 Conforme o Artigo 11º do Regulamento para Trabalho de Conclusão Curso da FACEAR, todos os 
documentos necessários estarão disponíveis durante o semestre no site da instituição por meio do no link: 
http://www.facear.edu.br/editais-campus-araucaria-engenharia-mecânica/ 
 
1.3. Somente estará apto a apresentar o TCC, conforme estabelece no Artigo 3º do Regulamento de 
Trabalho de Conclusão Curso da FACEAR, o aluno estiver devidamente matriculado. 
 
1.4. O TCC deverá ser desenvolvido em equipes de 02 (dois) ou 03 (três) alunos. 
 
1.5. As equipes deverão buscar um professor orientador para seu projeto conforme o edital de 
Disponibilidade dos professores. As equipes de TCC II terão prioridade de escolha, de maneira a dar 
continuidade ao trabalho desenvolvido em TCC I. 
 
1.6. A troca de professor orientador durante o semestre só será permitida mediante justificativa (plausível) 
da equipe, a qual será avaliada pela coordenação. 
 
1.7. Em caso de trabalhos desenvolvidos em empresas, a equipe deverá ocultar o nome e características 
da mesma. Ou, caso seja necessário citar o nome e características que possam facilmente reconhecer a 
empresa, a equipe deverá solicitar uma Declaração de Autorização para divulgação das informações. Esta 
declaração deverá ser em papel timbrado, constar nome e telefone da pessoa responsável. 
 
1.8. Compete ao professor orientador: 
 
i. Acompanhar o trabalho das equipes de orientandos, bem como verificar desempenho dos mesmos, 
indicar caminhos para se encontrar soluções aos problemas inerentes ao mesmo. 
ii. Examinar os documentos gerados pelos orientados; 
iii. Registrar as orientações dos alunos para, por fim, avaliar o processo de construção do TCC. 
iv. Preencher e entregar os Relatórios Parciais de TCC II, bem como o Relatório de Juízo de 
Admissibilidade; 
v. Autorizar (liberar) a equipe para apresentação do TCC à banca; 
vi. Participar das defesas de TCC para as quais estiver designado, em especial as de seus orientandos 
TCC I. 
 
1.9. Compete aos alunos: 
 
i. Buscar orientação conforme o edital de Disponibilidade dos professores; 
ii. Definir um problema de pesquisa de relevância para a sua área, bem como a abordagem metodológica 
de condução do seu trabalho; 
iii. Elaborar a construção do projeto e o produto final do TCC; 
iv. Responsabilizar-se pela documentação necessária para a realização do TCC; 
v. Cumprir os prazos de todas as atividades; 
vi. Participar da defesa de TCC I e II; 
 
 
 
 
 



 

 
2. Documentos 
 
2.1 Conforme o Artigo 11º do Regulamento para Trabalho de Curso da FACEAR, os documentos a serem 
entregues (obrigatoriamente) durante o semestre letivo são: 
 
2.1.1. TCC I 
 
i. Formulário 01: Cadastro de Alunos / Equipes; 
ii. Formulário 02: Termo de Compromisso de Orientação; 
iii. Formulário 03A: Convite de Banca interna; 
iv. Formulário 03B: Convite de Banca externa (Opcional); 
v. Formulário 04: Comprovante de Depósito do TCC; 
vi. 2 Versões impressas (encadernadas em espiral) e 1 versão digital em Word, sem senhas ou bloqueios 
(a forma digital será definida pela coordenação). 
 
2.1.2. TCC II 
 
i. Formulário 01: Cadastro de Alunos / Equipes; 
ii. Formulário 02: Termo de Compromisso de Orientação; 
iii. Formulário 03: Relatório de atividades; 
iv. Formulário 04A: Convite de Banca interna; 
v. Formulário 04B: Convite de Banca externa (Opcional); 
vi. 3 Versões impressas (encadernada em espiral) e 1 versão digital em Word, sem senhas ou bloqueios 
(a forma digital será definida pela coordenação); 
vii. Formulário 05: Comprovante de Depósito do TCC; 
viii. Formulário 06: Relatório de Juízo de Admissibilidade (entregue pelo orientador para a coordenação); 
ix. Entrega da Versão Final impressa e digital em pdf (a forma digital será definida pela coordenação) - das 
equipes aprovadas; 
x. Formulário 07: Declaração de Ciência da Versão Final do TCC; 
xi. Comprovante de submissão de artigo na Revista da FACEAR, se a nota final do TCC for igual ou 
superior a 8,0. 
 
2.2. Os documentos referentes ao TCC I e II deverão: 
 
i. Estar devidamente assinados, tanto pelos alunos como pelo orientador; 
ii. Não serão aceitos documentos fora do padrão publicado; 
iii. Todos os documentos deverão ser entregues exclusivamente para a Coordenação de TCC; 
iv. Os prazos de entregas não serão prorrogados. 
 
2.3. Para TCC II, a entrega dos 3 Relatórios Parciais e Relatório de Juízo de Admissibilidade são de 
responsabilidade do professor orientador. 
 
3. Elaboração do Trabalho 
 
3.1 A elaboração, a avaliação e a entrega do TCC definitivo, bem como do artigo científico definitivo 
devem seguir as Normas estabelecidas pela Faculdade Educacional Araucária, conforme o Artigo 12º do 
Regulamento para Trabalho de Curso da FACEAR, ressaltando que: 
 
i. TCC I: deve obrigatoriamente seguir as Normas para apresentação de Trabalhos Acadêmicos, TCCs e 
Monografias da Faculdade Educacional Araucária, sem limitação de páginas. 
ii. TCC II: deve obrigatoriamente seguir as Normas para Elaboração de Artigo Científico, o qual é limitado 
entre 30 a 40 páginas. No caso de dúvidas, sempre consultar as Normas para apresentação de Trabalhos 
Acadêmicos, TCCs e Monografias da Faculdade Educacional Araucária. 
 
3.2. Após a entrega da versão definitiva do TCC não será permitida a troca por versões atualizadas. 
 
3.3. Após a entrega da versão definitiva do TCC, em caso de suspeita de plágio, a equipe poderá ficar 
temporariamente suspensa da apresentação até a decisão da banca examinadora. 
 
3.4. Dependendo da qualidade do TCC final apresentado, o professor orientador terá total autonomia para 
não indicar o grupo para a banca. 



 

 
 
4. Avaliação 
 
4.1. As avaliações serão feitas de forma individual para cada integrante da equipe. 
 
4.2. As notas só serão publicadas em Edital após o término do período de bancas, porém só serão 
lançadas no sistema após a data de entrega da versão final do TCC II. 
 
4.3. As notas do 1º e 2º Bimestre serão iguais, conforme a composição das notas de apresentada a seguir. 
 
4.4. A composição das notas de TCC I, conforme Regulamento para Trabalho de Curso da FACEAR, dar-
se-á da seguinte forma: 
 
Nota do 1° e 2° Bimestre: 

 

 
4.5 A composição das notas de TCC II, conforme Regulamento para Trabalho de Curso da FACEAR, dar-
se-á da seguinte forma: 
 
Nota do 1° e 2° Bimestre: 
 

 

 
 

5. Datas 
 
5.1. Datas referentes ao TCC I de Engenharia Mecânica estarão disponíveis em Edital; 
 
5.2. Datas referentes ao TCC II de Engenharia Mecânica estarão disponíveis em Edital. 
 
6. Bancas 
 
6.1 Conforme o Artigo 14º ao 17º do Regulamento para Trabalho de Curso da FACEAR, tanto o TCC I 
como o TCC II deverão ser apresentados para a defesa pública a partir da entrega da versão final do TCC, 
conforme datas definidas pela coordenação, as quais serão publicadas em edital. 
 
6.2. Os alunos e professores orientadores poderão sugerir os membros da banca examinadora por meio 
do Formulário de Sugestão para Convite da Banca. 
 
6.3. Os alunos e professores orientadores poderão convidar 1 membro da banca de fora da instituição, 
desde que, o mesmo possua conhecimento específico na área do trabalho e no mínimo o título de pós-
graduação. Para tanto, deverá ser entregue o Formulário de Convite para Banca Externa, juntamente com 
o Formulário de Sugestão para convite da banca na data estipulada. 

Fase 1 30% da nota Atividades em Sala de Aula 100% 3,0 

Total  3,0 

Fase 2 70% da nota 
Apresentação 28,58% 2,0 

Trabalho Escrito 71,42% 5,0 

Total  7,0 

Fase 1 20% da nota 
Relatórios 50% 1,0 

Avaliação do Orientador 50% 1,0 

Total  2,0 

Fase 2 70% da nota 
Apresentação 25% 2,0 

Trabalho Escrito 75% 6,0 

Total  8,0 



 

 
 
6.4. As bancas poderão ser agendadas para quaisquer dias da semana, independente do horário dos 
alunos, restando prioritária a disponibilidade dos membros da banca examinadora. 
 
6.5. Não haverão mudanças nas datas das bancas após a publicação do Edital de TCC. 
 
6.6. No dia das apresentações: 
 
i. Os alunos devem verificar com atenção a sala, data e horário das apresentações; 
ii. As equipes deverão chegar à instituição no mínimo 30 minutos antes do horário marcado da 
apresentação; 
iii. A duração da apresentação oral do TCC deve ser realizada em um tempo entre 20 (vinte) a 30 (trinta) 
minutos; 
iv. Os alunos dos primeiros horários serão responsáveis pela organização da sala para a apresentação, 
bem como a retirada do projetor na Sala dos Professores; 
v. As equipes do último horário serão responsáveis por devolver o projetor na Sala dos Professores; obs.: 
Lembrando que: os projetores possuem apenas saída de vídeo VGA e HDMI. 
vi. Sugere-se que a vestimenta seja esporte fino (calça social e camisa). 
vii. Os alunos poderão convidar amigos e parentes de fora da instituição para acompanharem a 
apresentação, porém os convidados deverão chegar também com antecedência; 
viii. As notas finais do TCC serão a composição de notas, conforme apresentado no item 4; 
 
6.7. Em caso da comprovação de plágio, a banca examinadora poderá reprovar a equipe mesmo antes da 
apresentação do trabalho. 
 
6.8. Conforme Artigo 17º do Regulamento para Trabalho de Curso da FACEAR, não haverá revisão ou 
recurso da decisão da banca avaliadora. 
 
7. Documentos Pós Banca 
 
7.1. Após a conclusão das bancas: 
 
7.1.1. Aos alunos que concluíram TCC I e foram aprovados, as sugestões de correções deverão ser 
analisadas no TCC II, não sendo necessária a entrega de qualquer documentação; 
 
7.1.2. Aos alunos que concluíram TCC II, as orientações são: 
 
i. As equipes que obtiveram Nota Final abaixo de 7,0 (sete) deverão realizar novamente o TCC no próximo 
semestre letivo; 
ii. Os títulos utilizados nos trabalhos deverão ser considerados na versão final de acordo com a indicação 
da Banca/Orientador; 
iii. A data de entrega da versão final dos TCC’s aprovados não será, sob nenhuma hipótese, prorrogada; 
iv. A validação da versão final pelo Professor Orientador deve ser realizada dentro do prazo de entrega, 
não sendo concedido prazo adicional; 
v. Todas as equipes aprovadas deverão entregar o TCC em única versão impressa (encadernada em 
espiral) e digital em pdf (a forma digital será definida pela coordenação); 
vi. Todas as equipes que na coluna Revista FACEAR tiverem assinalados "SIM", deverão entregar o 
comprovante de submissão de artigo do TCC na Revista Eletrônica da FACEAR (print scream da tela). 
Verificar as normas para publicação na revista no site da FACEAR; 
vii. Todas as equipes aprovadas deverão entregar junto com a versão final do TCC, a Declaração de 
Ciência da Versão Final do TCC; 
viii. Não serão aceitos trabalhos que estiverem em formato ou forma em desacordo com as instruções 
acima e portarias/editais com instruções sobre a versão final do TCC. 

Araucária, 07 de agosto de 2017. 
_________________________________________ 

Profª. Raquel dos Santos Fernandes 
Coordenação de TCC de Engenharia Mecânica – Facear 

 

*Outras instruções normativas poderão ser alteradas nos termos do regulamento 


