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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA A 
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 
 

Art. 1.º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade obrigatória, constituída 
por unidade curricular do currículo do curso superior de Engenharia de Controle e Automação do 
IFSC e tem como objetivos: 

 
I. Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos teóricos e práticos adquiridos 

durante o curso, por meio da execução de um projeto de pesquisa; 
II. Elaborar um projeto de engenharia, fundamentado na literatura especializada da área de 

conhecimento do engenheiro de controle e automação, ou, ainda, de observações e 
análises de situações, hipóteses, dados e outros contemplando a prática e a teoria; 

III. Aperfeiçoar o conhecimento científico, profissional, social e cultural, do acadêmico; 
IV. Desenvolver a capacidade de planejamento e organização para resolver problemas dentro 

das diversas áreas de formação; 
V. Despertar o interesse dos acadêmicos pela pesquisa;  

VI. Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que levem ao 
desenvolvimento de produtos, os quais possam ser patenteados e/ou comercializados; 

VII. Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de problemas existentes 
nos diversos setores da sociedade; 

VIII. Estimular a inovação tecnológica. 
 

Art. 2.º - O Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade desenvolvida pelo aluno, 
realizada sob a orientação de um docente, sendo necessária à integralização curricular, conforme o 
Projeto Pedagógico do Curso, e desenvolver-se-á sobre uma temática pertinente ao curso, com fins de 
aprendizagem profissional, social e cultural. 

 
§ 1.º - O Trabalho de Conclusão de Curso é individual. 
 
§ 2.º - É condição básica para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso que o 
aluno esteja regularmente matriculado e vinculado ao curso. 
 
§ 3.º - O TCC se caracterizará como uma pesquisa científica e/ou tecnológica aplicada. 
 
§ 4.° - É vedada a validação de TCC realizado em outro curso de graduação. 
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CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 

Art. 3º - A estrutura da unidade curricular TCC será composta pelos seguintes membros: 
 

I. Coordenador do Curso: docente coordenador do curso de Engenharia de Controle e 
Automação; 

II. Professor Responsável: membro do corpo docente do IFSC e preferencialmente de 
áreas afins ao curso de Engenharia de Controle e Automação; 

III. Orientador: membro do corpo docente do IFSC e preferencialmente de áreas afins 
ao curso de Engenharia de Controle e Automação; 

IV. Aluno: alunos matriculados na unidade curricular "Trabalho de Conclusão de 
Curso" da Engenharia de Controle e Automação. 

 
Seção I – DO COORDENADOR DE CURSO 

Art. 4.º- Compete ao Coordenador de Curso: 
 

I. Indicar o professor responsável pelo TCC, doravante denominado Professor 
Responsável, que se encarregará pelas ações do processo ensino-aprendizagem do 
Trabalho de Conclusão de Curso; 

II. Homologar as decisões referentes ao TCC; 
III. Estabelecer,  em  consonância  com  o  Professor  Responsável,  normas  e  

instruções complementares no âmbito do seu curso. 
 

Seção II – DO PROFESSOR RESPONSÁVEL  

Art. 5.º - Compete ao Professor Responsável pelo TCC: 
 

I. Fornecer as orientações gerais da unidade curricular e deste regulamento aos 
alunos, e acompanhá-los durante o período em que estiver sendo realizado; 

II. Organizar e operacionalizar as diversas atividades de desenvolvimento e avaliação 
do TCC que se constituem na apresentação do projeto de pesquisa e defesa final; 

III. Efetuar a divulgação e o lançamento das avaliações referentes ao TCC; 
IV. Promover reuniões de orientação e acompanhamento com os alunos que estão 

desenvolvendo o TCC; 
V. Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as datas das atividades de 

acompanhamento e de avaliação do TCC; 
VI. Promover, juntamente com a Coordenação de Curso e a coordenação de Relações 

Externas, a integração com laboratórios, empresas e organizações, de forma a 
levantar possíveis temas de trabalhos e fontes de financiamento; 

VII. Constituir as bancas de avaliação de TCC; 
VIII. Distribuir o número de alunos por orientador, de acordo com as resoluções 

vigentes; 
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IX. Decidir sobre o pedido de inclusão de um Coorientador, em consonância com 
o Professor Orientador, e verificar a legalidade das relações para o caso de uma 
pessoa externa à instituição. 

 
Seção III – DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 
Art. 6.º - O acompanhamento dos alunos no TCC será efetuado por um Professor 

Orientador, indicado pelo Professor Responsável, observando-se sempre a vinculação entre a 
área de conhecimento na qual será desenvolvido o projeto e a área de atuação do Professor 
Orientador. 

§ 1.º - O Professor Orientador deverá, obrigatoriamente, pertencer ao corpo docente 
do IFSC e preferencialmente de áreas afins ao curso de Engenharia de Controle e 
Automação; 
 
Art. 7.° - Será permitida substituição de orientador, mediante solicitação por escrito, com 

justificativa, entregue ao Professor Responsável, até 60 (sessenta) dias antes da data prevista 
para o Banca de Avaliação Final. 

 
Parágrafo  único  -  Caberá  ao  Professor  Responsável  analisar  a  justificativa  e  decidir  
sobre  a substituição ou não do Professor Orientador. 
 
Art. 8.º - Compete ao Professor Orientador: 
 

I. Orientar o(s) aluno(s) na elaboração do TCC em todas as suas fases, do projeto de 
pesquisa até a defesa e entrega da versão final do artigo; 

II. Realizar reuniões periódicas de orientação com os alunos e emitir relatório de 
acompanhamento e avaliações ao Professor Responsável; 

III. Participar das reuniões com o Coordenador do Curso e/ou Professor Responsável; 
IV. Participar da banca de avaliação final; 
V. Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas para a 

elaboração do TCC, conforme metodologia da pesquisa científica; 
VI. Efetuar a revisão dos documentos e componentes do TCC, e autorizar os alunos a 

fazerem as apresentações previstas e a entrega de toda a documentação solicitada; 
VII. Acompanhar as atividades de TCC desenvolvidas nas empresas ou em 

organizações; 
VIII. Atender ao calendário proposto pela coordenação do TCC, organizado de 

acordo com o calendário acadêmico vigente. 
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Seção IV - DOS ALUNOS 

Art. 9.° - São obrigações do(s) Aluno(s): 
 

I. Ter cumprido com os pré-requisitos relativos ao TCC constantes no Projeto 
Pedagógico do Curso; 

II. Elaborar e apresentar a proposta e artigo do TCC em conformidade com este 
Regulamento, de acordo com os prazos estabelecidos pelo Professor Responsável e 
Coordenação do Curso; 

III. Realizar a matrícula via sistema SIGAA, nos  períodos  de  matrícula estabelecidos 
no Calendário Letivo do Câmpus. 

IV. Apresentar  toda  a  documentação  solicitada  pelo  Professor  Responsável  e  pelo  
Professor Orientador; 

V. Participar das reuniões periódicas de orientação com o Professor Orientador e 
construir um concenso em relação ao TCC; 

VI. Participar das reuniões periódicas com o Professor Responsável pelo TCC; 
VII. Participar de todos os seminários referentes ao TCC; 

VIII. Entregar ao Professor Orientador o artigo corrigido (de acordo com as 
recomendações da banca examinadora) em versão eletrônica, incluindo arquivos de 
resultados experimentais, tais como: planilhas, gráficos, softwares e outros; 

IX. Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação de Curso; 
X. Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos de 

livros, sítios da Internet, entre outros, evitando todas as formas e tipos de plágio 
acadêmico; 

XI. Assinar o termo de responsabilidade pela autoria do artigo, para eventuais casos 
de processo por plágio. 
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CAPÍTULO III 
DO DESENVOLVIMENTO DO TCC 

 
Seção I - DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DO TCC 

 
Art. 10.º - A elaboração da proposta do TCC constitui-se no desenvolvimento de um 

trabalho individual  dentro  das  áreas  da  Engenharia  de  Controle  e  Automação,  na  qual  
deverá  estar explicitado um conjunto de ações a serem implantadas com vistas a atingir os 
objetivos previamente definidos. 

§ 1º A proposta do TCC deve compreender: 
I. Título, mesmo que provisório; 

II. Apresentação do problema de investigação; 
III. Objetivos do TCC; 
IV. Metodologia de trabalho; 
V. Recursos necessários para o desenvolvimento do TCC; 

VI. Cronograma de atividades; 
VII. Referências bibliográficas. 

 
Art. 11.º - As Propostas de TCC serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 

I. Relevância na área do curso (acadêmica, aplicabilidade do projeto, abordagem 
inovadora); 

II. Exequibilidade e cronograma de execução; 
III. Viabilidade. 

 
Art. 12.º - Os alunos devem entregar uma cópia da proposta, de acordo com calendário 

específico definido pelo Professor Responsável, que, depois de corrigida e aprovada pelo 
orientador,  permitirá o início da elaboração do TCC. 

 
Art. 13.º - A proposta de TCC e todos os relatórios a serem redigidos obedecerão, em seus 

aspectos formais de apresentação, ao que determina a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 
 

Seção II - Dos Relatórios e Artigo do TCC 
 

Art. 14.º - O TCC deve ser acompanhado por intermédio de relatórios parciais e do 
desenvolvimento do artigo científico. Sendo o acompanhamento deste, de responsabilidade do 
professor Orientador. 

 
§ 1º O conteúdo dos relatórios parciais deve ser sequencial e estar relacionado com os 
conhecimentos adquiridos durante a realização do curso. 
 
§ 2º Os relatórios parciais devem ser entregues ao orientador para correção, que 
posteriormente, o professor orientador informará o progresso do discente ao professor 
responsável pela unidade curricular TCC, conforme calendário estabelecido. 
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Art. 15.º - O artigo do TCC deve ser entregue impresso ao orientador em três vias, às quais 

devem ser destinadas à banca examinadora em data definida pela coordenação do TCC, de 
acordo com o calendário acadêmico vigente. 

 
§ 1º O artigo deve ser submetido a algum evento ou revista científica. 
 
§ 2º A aprovação na unidade curricular não está vinculada a aceitação do artigo submetido. 
 
§ 3º As correções solicitadas pela banca examinadora serão analisadas em comum acordo 
com o orientador e sendo pertinentes serão aceitas. 
 
§ 4º O aluno deve apresentar o artigo corrigido ao orientador, para posterior entrega à 
coordenação do TCC, dentro do  prazo definido pela banca. 

 
Seção III - Da Banca examinadora do TCC 

 
Art. 16.º  - O artigo será defendido perante banca examinadora formada pelo professor 

orientador, que presidirá os trabalhos e por mais dois membros avaliadores. 
 
§ Parágrafo Único - Os membros avaliadores poderão ser professores pertencentes ao 
corpo docente do curso de Engenharia de Controle e Automação sendo que um destes 
pode ser um convidado da comunidade externa, com titulação mínima de pós-graduação. 
 
Art. 17.º - O processo de avaliação ocorrerá no final do semestre num período de duas 

semanas. Ao iniciar a primeira semana a coordenadoria entregará uma cópia do artigo para cada 
membro da banca. Nesta primeira semana estes analisarão o trabalho segundo os critérios 
estabelecidos. 

 
Art. 18.º - A apresentação/defesa de todos os trabalhos será realizada obedecendo um 

calendário definido com antecedência. Cada defesa terá duração de 60 min, sendo este tempo 
assim subdividido: 

I. 5 min - o Professor Responsável faz a apresentação do aluno, orientador, tema, 
local de realização do trabalho e comissão de avaliação; 

II. 25  min  - aluno  apresenta de forma  objetiva a  metodologia,  os  resultados  
alcançados  e as conclusões; 

III. 20 min - questionamentos por parte da banca avaliadora; 
IV. 10 min - considerações do orientador e questionamentos por parte do público. 

 
Art. 19.º - O responsável da unidade curricular de posse dos formulários de avaliação 

apresentados pelo orientador, avaliadores e seu próprio, com base na apresentação/defesa do 
aluno, emitirá o resultado final da unidade curricular. 
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Art. 20.º - Caso o aluno obtenha rendimento insuficiente, o mesmo será reprovado e terá 
que realizar nova  matrícula na unidade curricular. Caberá ao Professor, em diálogo com o aluno 
avaliar se deve ser escolhido outro tema ou continuar o tema anterior. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 21.º - Quando o TCC for realizado em parceria com empresas ou outras organizações, 

deverá ser formado termo de compromisso próprio, definindo as atribuições, direitos e deveres 
das partes envolvidas, inclusive a autorização ou não autorização da divulgação do nome da 
empresa na publicação do trabalho. 

 
Art. 22.º - Poderão ser disponibilizados meios alternativos para acompanhamento de 

alunos que desenvolvem o TCC fora da localidade onde o aluno estiver matriculado. 
 
Art. 23.° -  Os casos omissos devem ser resolvidos pelo Colegiado do Curso de Engenharia 

de Controle e Automação, ouvida a coordenação do componente curricular TCC. 
 
 
 
Chapecó, 13 de dezembro de 2017 

 
Leandro Chies 
Presidente do Colegiado do Curso 


