
 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO (TCC I e TCC II) DO CURSO DE BIOMEDICINA - 

UNIFACEAR 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em um momento de síntese e 

expressão da totalidade da formação profissional através do qual o acadêmico sistematiza os 

resultados de um processo investigativo, que foi acumulado ao logo de sua graduação.  

O TCC se configura como um processo de sistematização realizado nos padrões 

científicos, com a elaboração e apresentação pública, em seminário, de um Projeto de Pesquisa 

no TCC I – e de um artigo científico no TCC - II, ambos serão avaliados por uma banca 

examinadora composta por professores do UNIFACEAR e/ou convidados ligados à área do 

Projeto. 

O TCC tem como finalidade principal articular todas as disciplinas do curso de tal forma 

que o aluno consiga demonstrar que os conhecimentos foram absorvidos e proporcionaram a 

visualização prática através deste trabalho.  

O aluno será orientado durante o curso a desenvolver o TCC não apenas como um 

trabalho que permitirá que seja aprovado, mas sim como um trabalho que mostrará todo o seu 

conhecimento, sua capacidade exploratória e de pesquisador assim como de um profissional 

capaz de elaborar e desenvolver um projeto e que está apto a atuar no mercado de trabalho.  

Existirá um professor orientador que deverá possuir experiência/formação adequados 

ao tema escolhido pelo aluno, que deverá apresentar um trabalho direcionado à área de atuação 

do Biomédico contemplado uma das áreas de atuação profissional preconizadas pelo Conselho 

Federal de Biomedicina.  

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1 º - O presente regulamento de Trabalho de Conclusão do Curso refere-se à 

formação do Biomédico. 

Parágrafo Único. Nenhum acadêmico poderá obter o grau de Biomédico sem ter 

cumprido as exigências relativas ao Trabalho de Conclusão do Curso, que se divide em TCC – 

I (Projeto de Pesquisa) e TCC – II (Artigo Científico).   

 

 



CAPITULO II 

DOS OBJETIVOS 

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

I. Estabelecer uma interação dialética entre os conteúdos teóricos trabalhados ao longo 

do Curso e situações concretas do campo profissional;  

II. Permitir maior detalhamento e profundidade na abordagem dos conteúdos 

curriculares;  

III. Operacionalizar conceitos teóricos para a busca da fundamentação teórica e a 

reflexão sobre situações reais; 

IV. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas 

dentro das áreas de formação específica; 

V. Incentivar o interesse na investigação científica como meio de solucionar problemas; 

VI. Estimular o espírito empreendedor por meio da execução de projetos; 

VII. Intensificar a extensão universitária por meio do crescimento profissional, da 

resolução de problemas existentes no setor produtivo e na sociedade; 

VIII. Estimular a construção do conhecimento coletivo. 

CAPITULO III 

DO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO 

Art. 3º - O Trabalho de Conclusão de Curso será realizado nos dois últimos semestres 

do curso (8º e 9º), TCC – I 8º Período e TCC I – 9º Período.  

Art. 4º - O acompanhamento dos discentes no trabalho de conclusão será feito por um 

professor orientador, observando a área de conhecimento, a área de atuação e a disponibilidade 

do professor. 

Parágrafo único - Se houver necessidade, a figura do co-orientador poderá existir, para 

auxiliar nos trabalhos de orientação, devendo ter graduação em áreas afim e ser indicado pelo 

orientador, e fazer parte do corpo docente da instituição.  

Art. 5º - O professor orientador deve obrigatoriamente ser professor do Centro 

Universitário UNIFACEAR, bem como o Co-orientador.  

Art. 6º - A mudança de orientador deverá ser solicitada por escrito, com o visto do novo 

orientador, aluno e antigo orientador, e aprovada pela coordenação do curso e pelo professor 

responsável pela disciplina de TCC I e TCC II.  

Art. 7º - O acompanhamento dos trabalhos de conclusão será feito pelo docente da 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I e TCC II, que poderá solicitar adequações 

e definir prazos para conclusão das fases do projeto, quando necessário e sempre que houver a 



possibilidade de prejuízo ao aluno e a sua colação de grau. O aluno deverá acompanhar todo o 

cronograma da disciplina presente no Plano de Ensino, fornecido no primeiro dia de aula da 

disciplina.  

Art. 8º - A desistência da orientação por parte do professor deve ser solicitada ao 

professor responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I ou TCC II, por 

escrito, que dará ciência à coordenação. 

CAPITULO IV 

DA DESESA PÚBLICA E ENTREGA DO TRABALHO 

Art. 9º - O tema para o trabalho de conclusão do curso deve estar inserido em um dos 

campos de atuação do curso de Biomedicina. 

Art. 10 – A defesa do Trabalho de Conclusão de Curso será realizada em evento 

específico, cuja data, horário e local serão informados pelo professor responsável pela disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso com anuência do Coordenador do Curso.  

Art. 11 – A apresentação do Projeto de Pesquisa do TCC I, deverá ocorrer em sessão 

pública, sendo avaliado por banca, composta por três docentes, o professor orientador e mais 2 

professores docentes da instituição, a Banca do Projeto de Pesquisa do TCC I, possui o peso de 

avaliação de 5.0 pontos, as demais notas estão relacionadas a construção do projeto de pesquisa 

do TCC I, ao longo do primeiro bimestre (Título, Introdução, Problema de Pesquisa, Hipótese, 

Justificativa, Objetivo Geral e Específicos, Revisão de Literatura + Apresentação em Power 

Point) totalizando 10.0 pontos, ao longo do segundo bimestre (Título, Introdução, Problema de 

Pesquisa, Hipótese, Justificativa, Objetivo Geral e Específicos, Revisão de Literatura, 

Metodologia, Resultados Esperados, Cronograma, Orçamento, Referências, 

Apêndices/Anexos), valor 5.0 pontos + 5.0 pontos da avaliação da banca examinadora. O aluno 

que possuir média final ≥ 7.0 pontos será aprovado na disciplina. Caso contrário o presente 

aluno encontra-se reprovado e terá que cursar a disciplina novamente. A presente disciplina de 

TCC I, não possui a prerrogativa de “Exame Final”, pois o presente aluno não terá tempo hábil 

em completar todas as fazes de desenvolvimento da disciplina em aproximadamente 2 semanas 

(tempo decorrido da banca final até a data do exame final).  O TCC II deverá ser apresentado 

em sessão pública na forma de artigo científico, após a conclusão e aprovação em todas as 

disciplinas do curso, por uma banca avaliadora, composta com no mínimo três docentes, sendo 

obrigatórias as presenças do professor orientador do trabalho, e mais 2 professores docentes da 

instituição. A presença do co-orientador é opcional e se existir o mesmo não contribuirá com 

nota relevante ao projeto. Todos os membros da banca deverão possuir formação de nível 

superior. O artigo apresentado no TCC II, deverá possuir aprovação pelo Comitê de Ética em 



Pesquisa (CEP) do UNIFACEAR ou outro CEP para apresentação na Banca. A banca de TCC 

II possui peso 10.0 pontos, O aluno que possuir média final ≥ 7.0 pontos será aprovado na 

disciplina. Caso contrário o presente aluno encontra-se reprovado e terá que cursar a disciplina 

novamente. A presente disciplina de TCC II, não possui a prerrogativa de “Exame Final”, pois 

o presente aluno não terá tempo hábil em completar todas as fazes de desenvolvimento do artigo 

cientifico da disciplina em aproximadamente 2 semanas (tempo decorrido da banca final até a 

data do exame final). 

Art. 12 – Para a apresentação pública do Trabalho de Conclusão de Curso é necessário 

apresentar: 

I. Uma via impressa do Trabalho de Conclusão de Curso para cada membro da banca 

avaliadora; 

II. Ofício do professor orientador, solicitando a apresentação com indicação dos 

membros componentes da banca examinadora, dia e hora da apresentação do TCC.  

Art. 13 – A definição das datas, horário e local da defesa pública será realizada pelo 

professor responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso com anuência do 

Coordenador do Curso. 

Art. 14 – Os de trabalho de conclusão de curso serão avaliados com base nos seguintes 

critérios:  

I. Valor acadêmico, inovações ou utilidade prática; 

II. Cronograma de execução; 

III. Custos, condições e materiais disponíveis. 

Art. 15 - Os trabalhos que necessitarem de ajustes deverão ser corrigidos e entregues 

para o professor orientador no prazo de, no mínimo, 10 dias.  

Art. 16 - O aluno que não obtiver aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso: TCC 

I e TCC II pela banca avaliadora deverá realizar sua rematrícula na disciplina e realizar a 

construção de um novo trabalho com uma temática diferente do trabalho anterior.  

Art. 17 - Após a aprovação final pela banca avaliadora, revisão dos textos e perfeita 

adequação dos trabalhos às normas, é obrigatória a entrega de uma cópia em capa dura e de 

acordo com os padrões estabelecidos pela UNIFACEAR a Coordenação do Curso e de um 

exemplar para compor o acervo da Biblioteca. 

Parágrafo único – Poderá ser solicitada também entrega de versão eletrônica do trabalho, 

no formato PDF, a critério da instituição, do professor da disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso e/ou orientador. 



Art. 18 – Caso o aluno não apresente a versão final do trabalho corrigida e aprovada 

pelo professor orientador após o prazo de 30 dias da defesa pública será considerado reprovado 

e deverá apresentar novo TCC I ou TCC II.  

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19 – Compete ao Coordenador do curso: 

I. Definir o professor responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 

e em conjunto com o Colegiado do Curso estabelecer os professores orientadores; 

II. Proporcionar aos professores orientadores horários para atendimento as 

atividades de Trabalho de Conclusão de Curso; 

III. Designar um substituto ao professor responsável pela disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso, quando do impedimento deste; 

IV. Participar da avaliação das propostas de Trabalho de Conclusão de Curso quando 

do impedimento do professor responsável pela disciplina; 

V. Definir, juntamente com o professor responsável pela disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso, locais, datas e horários para realização da defesa pública do TCC.  

Art. 20 – Compete ao professor responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso: 

I. Apoiar ao Coordenador do Curso no desenvolvimento das atividades relativas 

ao TCC; 

II. Promover reuniões de orientação com alunos e professores orientadores; 

III. Definir, juntamente com a coordenação de Cursos datas limites para a entrega 

de projetos, relatórios, marcar a data de defesa pública dos Trabalhos de Conclusão e divulgá-

las; 

IV. Participar da avaliação de propostas de Trabalho de Conclusão; 

V. Efetuar o lançamento das notas finais do Trabalho de Conclusão e encaminhá-

las à Secretaria Acadêmica. 

Art. 21 – Compete ao professor orientador: 

I. Orientar o aluno na elaboração e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 

Curso, em conformidade com este regulamento; 

II. Acompanhar o desenvolvimento do projeto; 

III. Articular com o professor responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso as atividades inerentes ao projeto e em conjunto estabelecer seu o cronograma de 

execução; 



IV. Auxiliar o aluno a elaborar o projeto e protocolá-lo junto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa, quando houver esta indicação; 

V. Realizar visitas aos locais em que o aluno esteja desenvolvendo o Trabalho de 

Conclusão de Curso, quando for o caso; 

VI. Participar da banca avaliadora de defesa pública do TCC. 

Art. 22 – Compete ao aluno: 

I. Elaborar e desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso, utilizando literatura 

científica e respeitando os preceitos éticos da pesquisa e da Biomedicina; 

II. Atender as orientações do Professor orientador e do professor responsável pela 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso; 

III. Redigir o TCC de acordo com as Normas da UNIFACEAR para elaboração de 

trabalhos acadêmicos; 

IV. Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pelo professor responsável pela 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, preconizados no Plano de Ensino; 

V. Entregar cópias impressas do TCC para cada membro da banca avaliadora; 

VI. Defender em sessão pública o TCC; 

VII. Realizar as correções necessárias e entregar a versão final do TCC ao professor 

orientador; 

VIII. Entrega exemplar do TCC em capa dura e de acordo com os padrões 

estabelecidos pela UNIFACEAR para compor o acervo da Biblioteca. 

 

Araucária, 18 de junho de 2018 

 

 


