
 
 

FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAUCÁRIA - FACEAR 

 

Portaria Normativa nº 03, de 21 de fevereiro de 2018.  

 

A Coordenação do Curso de Administração da Faculdade Educacional de Araucária - 

FACEAR, no uso de suas atribuições institucionais, estabelece as normas para o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no âmbito do Curso de Administração. 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. A presente Portaria tem por finalidade normatizar as atividades relacionadas ao 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Administração da Faculdade 

Educacional de Araucária, requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em 

Administração, nos termos da legislação vigente. 

Parágrafo único. Sujeitam-se à realização do Trabalho de Conclusão de Curso todos os 

alunos regularmente matriculados no Curso de Graduação em Administração da Facear. 

 

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso, na disciplina de TCC, no 8º período, consiste 

em pesquisa em grupo (com no mínimo 3 e no máximo seis integrantes) orientada, sob 

forma de trabalho acadêmico em qualquer área do conhecimento de gestão no âmbito do 

Curso de Administração, de acordo com as disciplinas ofertadas, estruturado conforme as 

normas da Instituição.  

Parágrafo único – Para completar a disciplina de TCC, a equipe deverá apresentar ao 

final do semestre letivo um artigo acadêmico1 e uma monografia, dentro dos prazos 

estipulados em edital. 

 

Art. 3º. O objetivo geral do Trabalho de Conclusão de Curso é propiciar aos alunos do 

Curso de Administração a oportunidade de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o 

aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, a consulta de bibliografia 

especializada e o aprimoramento da capacidade crítica e de interpretação da 

Administração.  

 

Art. 4º. A Estrutura Organizacional do TCC é representada por: 
                                                           
1 O artigo a ser apresentado nada mais é do que um “recorte” da monografia, podendo ter o mesmo título ou 

não. 



 
 

I – Colegiado do Curso de Administração; 

II – Professor Coordenador de TCC; 

III – Professor Orientador de TCC; 

IV – Alunos orientandos. 

 

Art. 5º. As etapas e épocas para desenvolvimento de todo o processo são as seguintes: 

I – entrega de um artigo científico conforme o edital estipulado pela coordenação de TCC. 

O artigo deverá ser submetido a uma revista acadêmica/científica, não sendo necessária 

a sua defesa pública.  

I – entrega do TCC para defesa: no 8º período após o término do semestre letivo, em 3 

(três) vias impressas, preferencialmente coloridas no caso de gráficos, tabelas, desenhos 

ou quando for necessário para um melhor entendimento e encadernadas em espiral.  

II – apresentação e defesa do TCC: perante banca examinadora (2 avaliadores e 1 

orientador). 

III – depósito do TCC pelo(s) aluno(s): no final do 8º período após defesa, aprovação e 

correção, conforme estabelecido no artigo 34 desta Portaria. 

§ 1º. O calendário, descrevendo as etapas e respectivos prazos, será publicado até três 

semanas após o início de cada semestre letivo por meio de edital da Coordenação de 

TCC. 

§ 2º. O TCC (monografia) deve ser entregue pelo aluno, mediante protocolo, na 

Coordenação de TCC, nos prazos estabelecidos em edital. 

 

CAPÍTULO II – DO COLEGIADO 

 

Art. 6º. Compete ao Colegiado do Curso de Administração, sob voto da maioria:  

I – analisar as matérias atinentes ao TCC;  

II – resolver os casos omissos nesta Portaria e interpretar seus dispositivos;  

III – tomar todas as demais decisões e medidas necessárias ao efetivo cumprimento 

desta Portaria;  

IV – analisar e aprovar alterações nesta Portaria. 

 

CAPÍTULO III – DA COORDENAÇÃO DE TCC 

 

Art. 7º. A Coordenação de TCC é constituída por um professor Coordenador, escolhido e 

supervisionado pela Coordenação do Curso de Administração.  



 
 

 

Art. 8º. À Coordenação de TCC compete:  

I – coordenar o processo de elaboração, orientação e apresentação dos trabalhos de 

conclusão de curso; 

II – elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao trabalho de 

Conclusão de Curso, em especial o cronograma das defesas; 

III – divulgar, semestralmente, edital com a relação dos professores disponíveis para 

orientação e o número de vagas que cabe a cada docente no semestre. 

IV – atender aos alunos matriculados na disciplina de TCC, no período noturno, nos dias 

e horários designados e divulgados, exceto durante as férias ou feriados, conforme 

agendamento prévio;  

V – convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores e 

alunos matriculados na disciplina de TCC;  

VI – indicar, juntamente com a coordenação do curso, professores orientadores aos 

alunos, conforme o tema escolhido e a disponibilidade de vagas dos professores; 

VII – manter atualizado o livro de atas das reuniões das bancas examinadoras;  

VIII – indicar, juntamente com os professores orientadores, a composição das bancas 

examinadoras, bem como as datas e horários das sessões públicas de defesa dos 

trabalhos; 

IX – publicar, sob a forma de edital, a composição, data, horário e local das bancas 

examinadoras. 

 

Art. 9º. Na indicação de professores orientadores, a Coordenação de TCC deve observar 

o disposto no art. 11 desta Portaria, bem como a distribuição equitativa de orientandos, 

entre eles. 

 

CAPÍTULO IV – DOS PROFESSORES ORIENTADORES DE TCC  

 

Art. 10. O TCC deverá ser desenvolvido sob a orientação de um professor regularmente 

contratado da Facear.  

 

Art. 11. Cabe às Coordenações de Curso e de TCC designar o professor orientador, 

devendo para esse efeito, realizar o convite levando em consideração a área de 

formação e atuação do mesmo, adequando os projetos preliminares às áreas de 

conhecimento em Administração. 



 
 

§ 1º. Ao avaliar o TCC, de acordo com o prazo estipulado pela Coordenação de TCC, o 

professor poderá aceitar ou recusar a orientação. 

§ 2º. Em caso de aceite, o Professor deverá assinar o Termo de Compromisso de 

Orientação do TCC (Anexo 2 desta Portaria). Assim, o professor estará assumindo a 

orientação. 

§ 3º. Em caso de recusa, o professor deverá justificar e devolver o TCC à Coordenação 

no prazo máximo de 15 dias a partir da assinatura do termo de compromisso, que fará o 

encaminhamento a outro professor. Esse encaminhamento será feito conforme o Anexo 3 

desta Portaria. 

 

Art. 12. Pode o aluno contar com a colaboração de outro professor da Facear, que não o 

seu orientador, para atuar como co-orientador, desde que obtenha a aprovação expressa 

de seu orientador e desde que o co-orientador realize essa atividade de forma voluntária, 

sem ônus para a Facear. 

§ 1º. Em caso de co-orientação, o nome do co-orientador deve constar dos documentos e 

relatórios entregues pelo aluno. 

§ 2º. Aplicam-se ao co-orientador os critérios do art. 11. 

 

Art. 13. O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos:  

I – frequentar as reuniões convocadas pela Coordenação de TCC;  

II – realizar, no mínimo dez reuniões obrigatórias com os alunos orientandos, em datas e 

horários acordados entre professor e aluno; 

III – analisar e avaliar as atividades que lhe forem entregues pelos orientandos; 

IV – avaliar e assinar o relatório final de atividades, informando se o aluno ou equipe está 

apto à defesa em Banca Examinadora no prazo de uma semana anterior à entrega final 

do TCC estipulada em edital; 

V – auxiliar a equipe na elaboração e envio do artigo para uma revista científica;  

VI – presidir os trabalhos da Banca Examinadora; 

VII – assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, as fichas de 

avaliação dos TCCS e as atas finais das sessões de defesa; 

VIII – comunicar à Coordenação de TCC, em tempo hábil, quaisquer irregularidades na 

consecução dos trabalhos sob sua orientação. 

IX – Garantir a correção de eventuais alterações solicitadas pela banca examinadora, 

quando das apresentações finais relativas ao trabalho sob sua orientação 

 



 
 

Art. 14. A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do(s) aluno(s), o 

que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente as atribuições 

decorrentes da sua atividade de orientação.  

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto no art.18 desta Portaria autoriza o 

professor a desligar-se dos encargos de orientação, através de comunicação oficial à 

Coordenação de TCC.   

 

Art. 15. O professor orientador pode solicitar sua substituição no prazo máximo de 15 

(quinze) dias a partir da assinatura do termo de compromisso por meio de requerimento 

escrito encaminhado à Coordenação de TCC, justificando a motivação do seu ato e 

indicando, quando for o caso, o seu substituto. 

 

CAPÍTULO V – DOS ALUNOS ORIENTANDOS 

 

Art. 16. É considerado aluno em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

todo aquele regularmente matriculado na disciplina respectiva, pertencente ao currículo 

pleno do Curso de Administração. 

 

Art. 17. São direitos dos orientandos: 

I – receber informações e subsídios para a elaboração do TCC; 

II – ter acesso ao resultado avaliativo realizado perante Banca Examinadora (aprovado 

ou não aprovado); 

III – alterar o tema do trabalho e/ou solicitar a substituição de orientador, por motivo 

devidamente justificado, desde que respeitados os prazos previstos em edital expedido 

pela Coordenação de TCC no início do semestre letivo. 

§ 1º. Na hipótese do inciso III, o aluno deve formular requerimento escrito, com indicação 

expressa da motivação do pedido, devidamente instruído (juntada de documentos, se 

necessário), endereçado à Coordenação de TCC. 

§ 2º. O requerimento para substituição do professor orientador deve conter as sugestões 

de professor substituto, cabendo à Coordenação de TCC, em caso de deferimento da 

substituição, redistribuir o TCC a outro orientador cuja linha de atuação se identifique com 

o tema proposto, seguindo os critérios do art. 11. 

 

Art. 18. O aluno em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso tem, entre 

outros, os seguintes deveres específicos:  



 
 

I – frequentar as reuniões convocadas pela Coordenação de TCC ou pelo professor 

orientador;  

II – comparecer às 10 (dez) reuniões obrigatórias agendadas com o professor orientador 

para a discussão e aprimoramento de sua pesquisa, bem como para a elaboração e 

entrega do artigo conforme o cronograma estabelecido pela Coordenação de TCC;  

III – cumprir o calendário divulgado pela Coordenação de TCC para a entrega TCC, sob 

pena de nos moldes estabelecidos no art. 33 desta Portaria; 

IV – corrigir e/ou alterar o TCC sempre que a Banca Examinadora assim recomendar, no 

prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data seguinte à da defesa, devendo a 

versão final ser protocolada na Coordenação de TCC para nova apreciação do Professor 

Orientador, ficando, até esse momento, suspensa a avaliação final do aluno. 

V – respeitar, absoluta e integralmente, os Direitos Autorais; 

VI – encaminhar o artigo para uma revista científica;  

VII – apresentar à Coordenação de TCC três vias impressas encadernadas, de seu TCC 

completo, trabalho pelo qual será avaliado; 

VIII – comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender a versão 

final de seu TCC;  

IX – em caso de aprovação do TCC com média igual ou superior a 9 (nove), entregar 

uma versão definitiva do trabalho com eventuais correções efetuadas após a defesa, 

encadernada em capa dura conforme o estabelecido no manual de Normas disponível no 

site da Facear;  

X – em caso de aprovação com média igual ou superior a 7 (sete) e inferior a 9 (nove) 

entregar apenas uma cópia digital conforme o especificado em edital.  

 

CAPÍTULO VI – DA DISCIPLINA 

 

Art. 19. Não poderá se matricular na disciplina de TCC o aluno que possuir 4 (quatro) ou 

mais disciplinas a serem cursadas de períodos anteriores  do Curso. 

 

Art. 20. A matrícula na disciplina de TCC atribui ao aluno de Administração defender seu 

trabalho, conforme calendário estabelecido semestralmente pela Coordenação de TCC, 

salvo se o professor orientador não julgar o aluno apto para a defesa, caso em que será 

lavrada a reprovação do mesmo. 

 



 
 

Art. 21. O número total de vagas oferecidas por semestre para as disciplinas de TCC 

deve ser, no mínimo, em todos os turnos do Curso, igual ao número oferecido para as 

demais disciplinas obrigatórias. 

 

Art. 22. O Trabalho de Conclusão de Curso (monografia e artigo) deve ser elaborado 

considerando-se:  

I – na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da Facear, 

conforme o manual disponível no site da Facear;  

II – no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no art. 3º desta Portaria e a vinculação 

direta do seu tema com um dos ramos do conhecimento na área de Administração, 

obrigatoriamente aqueles identificados pelas disciplinas ofertadas no currículo.  

 

Art. 23. A estrutura do artigo deve seguir as normas/publicação da revista eletrônica da 

Facear (disponível no site da instituição) ou de outra revista científica.  Ao passo que a 

estrutura da monografia compõe-se de:  

I – capa; 

II – folha de rosto;  

III – folha de aprovação;  

IV – resumo;  

V – sumário;  

VI – introdução;  

VII – desenvolvimento, contendo necessariamente a fundamentação teórica, 

metodologia, resultados e análises; 

VIII – considerações finais (ou conclusão);  

IX – referências;  

X – anexos e apêndice (quando for o caso).  

Parágrafo único - O TCC deverá ser apresentado em 3 (três) vias impressas e 

encadernadas em espiral, possuindo no mínimo 50 (cinquenta) laudas de texto escrito. 

 

Art. 24. A não entrega do TCC (tanto da monografia quanto do artigo) pelo aluno na data 

aprazada, ou a ausência do mesmo para a sua defesa oral, sem motivo justificado, na 

forma da legislação em vigor, equivale à desistência da disciplina.  

 

CAPÍTULO VII – DO RELATÓRIO DE ADMISSIBILIDADE 

 



 
 

Art. 25. O relatório, a ser preenchido pelo professor orientador, em formulário próprio 

disponibilizado pela Coordenação de TCC, consistirá numa avaliação de desempenho do 

aluno durante a orientação, devendo o orientador, nesta oportunidade, perfazer o juízo de 

admissibilidade do trabalho para a Banca. 

Parágrafo único. O relatório deverá ser entregue ao Coordenador de TCC. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII – DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 26. O TCC (monografia) é apresentado pelo grupo de alunos perante banca 

examinadora composta pelo professor orientador, que a preside, e por outros dois 

professores, por indicação da Coordenação de TCC. 

§ 1º. Pode fazer parte da banca examinadora um membro escolhido entre os professores 

de outros Cursos da Facear, com interesse na área de abrangência da pesquisa;  

§ 2º. A Coordenação de TCC publicará, na forma de edital, a composição, data, horário e 

local das bancas examinadoras, podendo haver bancas em períodos diferenciados, 

desde que seja justificado pelo orientador. 

 

CAPÍTULO IX – DA DEFESA E APROVAÇÃO DO TCC 

 

Art. 27. Para ser aprovado na disciplina de TCC, o aluno deverá entregar o artigo e a 

monografia, conforme as datas estabelecidas em edital pela Coordenação de TCC. 

 

Do artigo 

Art. 28. O artigo deverá ser submetido a uma revista da Facear ou outra revista científica 

até duas semanas antes da defesa da monografia. O aluno deverá comprovar o envio do 

artigo por meio de protocolo (ou algo semelhante) que deverá ser impresso e 

apresentado no dia da entrega das cópias da monografia para a avaliação final (banca).   

 

Da monografia 

Art. 29. As sessões de defesa dos TCCS (monografia) são públicas.  

Parágrafo único. Não é permitido aos membros das bancas examinadoras tornar público 

o conteúdo do TCC antes das respectivas defesas.  

 



 
 

Art. 30. Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de sua designação, 

têm o prazo de 15 (quinze) dias para procederem a leitura dos trabalhos.  

 

Art. 31. O tempo máximo das sessões de defesa de TCC é de uma hora, podendo ser 

distribuído da seguinte forma: quinze a vinte minutos para apresentação dos alunos, vinte 

minutos para os questionamentos e comentários da banca e 15 minutos para arguição 

dos alunos, e o tempo restante para a abertura e encerramento da banca. 

 

Art. 32. A avaliação do TCC será realizada levando-se em conta o cronograma para 

execução das atividades, a apresentação textual e oral. A apresentação oral representará 

30% (trinta por cento) do valor total da nota e o restante será por conta a apresentação 

textual. As notas serão fornecidas pelos três professores participantes da banca (dois 

avaliadores e um orientador), sendo o valor máximo 10 (dez) pontos.  

A nota do orientador com relação ao TCC não poderá ser superior ou inferior a 10% da 

nota acordada entre os avaliadores.  

 

Art. 33. Terminadas as arguições, a banca examinadora se reunirá para avaliação final 

do TCC, e através de um parecer fundamentado, apresentará de comum acordo um 

conceito final. O conceito deverá ser traduzido em um dos seguintes pareceres: Aprovado 

ou Reprovado. 

Parágrafo único: A decisão da banca examinadora é soberana e poderá o aluno recorrer 

diretamente ao curso mediante processo administrativo próprio. 

 

Art. 34. A avaliação final deve ser assinada por todos os membros da banca 

examinadora. 

I - Em caso de aprovação do TCC com média igual ou superior a 9 (nove), o aluno ou 

equipe deverá entregar uma versão definitiva do trabalho com eventuais correções 

efetuadas após a defesa, encadernada em capa dura conforme o estabelecido no manual 

de Normas disponível no site da Facear.  

II - Em caso de aprovação com média igual ou superior a 7 (sete) e inferior a 9 (nove), o 

aluno ou a equipe deverá entregar apenas uma cópia digital conforme o especificado em 

edital.  



 
 

§ 1º. Caso o aluno obtenha nota inferior a 7 (sete) e igual ou superior a 5,0 (cinco) em 

virtude de deficiências apresentadas no trabalho escrito, ser-lhe-á concedido o prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos para sanar as deficiências apresentadas. 

§ 2º. Implementadas as alterações recomendadas pela Banca Examinadora, a nota do 

trabalho escrito poderá ser alterada para 7,0, desde que o trabalho seja entregue até os 

prazos estabelecidos em edital. 

III - O não saneamento das deficiências no prazo acima descrito equivale à reprovação 

na disciplina. 

IV - A avaliação inferior a 5 (cinco) acarretará na automática reprovação do aluno na 

respectiva disciplina, podendo o aluno matricular-se no próximo semestre letivo, na 

disciplina de TCC, sujeitando-se ao calendário acadêmico do semestre respectivo ao da 

matrícula. 

 

 

CAPÍTULO X – DAS PENALIDADES 

 

Art. 35. O orientando que não cumprir os prazos previstos nesta portaria e normas 

suplementares divulgadas pela Coordenação de TCC e Coordenação de Curso estará 

sujeito a penalidades, conforme as normas abaixo estabelecidas. 

§ 1º. A inobservância dos prazos indicados para a entrega do trabalho de TCC implica em 

perda de pontuação para o aluno, até o limite de 3 (três) semanas, a contar da data 

seguinte ao término do prazo regular. 

§ 2º. O valor da pontuação é determinado pela Coordenação de TCC e pela 

Coordenação do Curso de Administração. Cada semana com atraso a partir da data de 

entrega estipulada em edital corresponde ao decréscimo de 1 (um) ponto na nota final do 

TCC. 

§ 3º. Não entregando os trabalhos anteriormente elencados no prazo previsto em edital, 

ou não comparecendo nas apresentações orais, segundo calendário divulgado pela 

Coordenação de TCC, os alunos considerar-se-ão reprovados na disciplina TCC, 

devendo submeter-se novamente às etapas do processo. 

§ 4º. Se for constatado plágio (total ou parcial) ou qualquer ilicitude pertinente à redação 

e elaboração do TCC (ver artigo 46 da Lei nº 9610/98 no anexo desta Portaria), os alunos 

serão automaticamente reprovados, podendo, ainda, responder civil e criminalmente por 

este ato, ficando a Facear e o professor orientador isentos de qualquer responsabilidade 

sobre a atitude ilícita dos alunos.  



 
 

§ 5º. Mesmo que os alunos já tenham apresentado e defendido seu TCC, até a data do 

ato formal da colação de grau, se constatada e devidamente comprovada a fraude 

escolar, nos termos do parágrafo anterior, os alunos estarão reprovados e impedidos de 

participar da colação de grau; 

§ 6º. Caso os alunos já tenham colado grau, será instaurado processo administrativo para 

apuração das irregularidades, as quais, se devidamente constatadas, culminará na perda 

do título de Bacharel em Administração pelos alunos. 

§ 7º. Os alunos que não atingirem 75% (setenta e cinco) de frequência na disciplina de 

TCC estarão automaticamente reprovados. 

 

 

 

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 36. Esta Portaria entra em vigor a partir do primeiro semestre letivo de 2018, após 

aprovado pelos órgãos competentes na estrutura da Facear, revogando-se todas as 

demais disposições existentes sobre a matéria no âmbito do Curso de Administração.  

 

Parágrafo único. É da competência da Coordenação de TCC e da Coordenação do 

Curso de Administração a solução de casos omissos nesta portaria. 

 

Araucária, 21 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1 

 

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. 

 

Altera, atualiza e consolida a legislação 
sobre direitos autorais e dá outras 
providências. 

 

Capítulo IV 

Das Limitações aos Direitos Autorais 

Art. 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais: 

I - a reprodução: 

a) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de artigo informativo, publicado em diários 
ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados, e da publicação de onde foram 
transcritos; 

b) em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer 
natureza; 

c) de retratos, ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, 
quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa 
neles representada ou de seus herdeiros; 

d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, 
sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro 
procedimento em qualquer suporte para esses destinatários; 

II - a reprodução, em um só exemplar de pequenos trechos, para uso privado do copista, 
desde que feita por este, sem intuito de lucro; 

III - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de 
passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o 
fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra; 

IV - o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se 
dirigem, vedada sua publicação, integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem 
as ministrou; 

V - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas, fonogramas e transmissão de 
rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, 



 
 

desde que esses estabelecimentos comercializem os suportes ou equipamentos que permitam a 
sua utilização; 

VI - a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou, 
para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer 
caso intuito de lucro; 

VII - a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou 
administrativa; 

VIII - a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes, de 
qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si 
não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra 
reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. 

Art. 47. São livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra 
originária nem lhe implicarem descrédito. 

Art. 48. As obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser 
representadas livremente, por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos 
audiovisuais. 



 
 

 

Anexo  2 

FACULDADE EDUCACIONAL DE ARAUCÁRIA – FACEAR 

COORDENAÇÃO DE TCC 

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO DE TCC 

Pelo presente termo de compromisso o professor e o(s) aluno(s) abaixo identificados 
comprometem-se a estabelecer uma relação de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso –
TCC (projeto/monografia), nos seguintes termos: 

Das competências do professor orientador e aluno(s): 

Compete ao professor: 

a) frequentar as reuniões convocadas pela Coordenação de TCC;  
b) realizar dez reuniões obrigatórias com os alunos orientandos, em datas e horários 

acordados entre professor e aluno; 
c) analisar e avaliar os relatórios parciais de atividades que lhe forem entregues pelos 

orientandos; 
d) avaliar e assinar o relatório final de atividades, informando se o aluno ou equipe está apta 

à defesa em Banca Examinadora; 
e) auxiliar a equipe na elaboração e envio do artigo para uma revista científica; 
f) presidir os trabalhos da Banca Examinadora; 
g) assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, as fichas de 

avaliação das monografias e as atas finais das sessões de defesa; 
h) comunicar à Coordenação de TCC, em tempo hábil, quaisquer irregularidades na 

consecução dos trabalhos sob sua orientação; 
i) Dedicar 01 (uma) hora/aula de atividade semanal para a orientação de cada grupo de 01 

(um) até 05 (cinco) alunos, visando o desenvolvimento do pré-projeto. Nos casos de 
cancelamento do mesmo, por qualquer motivo, a carga horária será, automaticamente, 
cancelada. 

j)  Garantir a correção de eventuais alterações solicitadas pela banca examinadora, quando 
das apresentações finais relativas ao trabalho sob sua orientação 

 

Compete ao(s) aluno(s): 

a)  frequentar as reuniões convocadas pela Coordenação de TCC ou pelo professor 
orientador;  

b)  comparecer às 10 (dez) reuniões obrigatórias agendadas com o professor orientador para 
a discussão e aprimoramento de sua pesquisa, bem como para a elaboração e entrega 
dos respectivos relatórios;  

c)  cumprir o calendário de atividades referentes ao TCC divulgado pela Coordenação de 
TCC; 

d) corrigir e/ou alterar a monografia sempre que a Banca Examinadora assim recomendar, no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data seguinte à da defesa, devendo a 
versão final ser protocolada na Coordenação de TCC para nova apreciação do Professor 
Orientador, ficando, até esse momento, suspensa a avaliação final do aluno; 



 
 

e) respeitar, absoluta e integralmente, os Direitos Autorais; 
f) encaminhar o artigo para uma revista científica;  
g)  apresentar à Coordenação de TCC, na disciplina de TCC II, três vias impressas 

encadernadas da monografia, trabalho pelo qual será avaliado; 
h)  comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender a versão final 

de sua monografia. 
i)  em caso de aprovação do TCC com média igual ou superior a 9 (nove), entregar uma 

versão definitiva do trabalho com eventuais correções efetuadas após a defesa, 
encadernada em capa dura conforme o estabelecido no manual de Normas disponível no 
site da Facear;  

j)  em caso de aprovação com média igual ou superior a 7 (sete) e inferior a 9 (nove) 
entregar apenas uma cópia digital conforme o especificado em edital.  
 

Dados de identificação (preencher com letra legível): 

Orientador:  
 

 
 

Orientando(s): 

 
 

Titulo do trabalho: 

 

 

Araucária, __________de ____________________de 20________. 

_____________________________________________ 

Coordenador do curso de Administração 
 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO 

A(o) Coordenador(a) do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de 
Administração da Faculdade Educacional de Araucária – FACEAR  

 

Eu, professor(a) _________________________________________, em 

consenso com o(s) aluno(s)  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

solicito a indicação de um novo orientador para o(s) mesmo(s), junto ao quadro 

docente de Professores da FACEAR, devido a 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Declaro que estou ciente que a carga horária referente a esta orientação será 

cancelada, conforme consta no Termo de Compromisso de Orientação.  

 

Araucária, _____ de ______________ de ______. 

 

_________________________________________ 

Coordenador do curso de Administração 


