
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Industrial da 
Madeira do Centro Universitário de União da Vitória - UNIUV 

 
 
1. A presente norma tem como objetivo regulamentar a realização de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) pelos acadêmicos devidamente matriculados no Curso 
de Engenharia Industrial da Madeira. 

 
2. O TCC é obrigatório para a integralização do curso e insubstituível por qualquer 

outra atividade. 
 

3. O TCC é uma atividade de síntese e integração de conhecimentos adquiridos ao 
longo do curso, podendo ser um trabalho de aprofundamento ou inédito, com 
características de experimento, de estudo de caso, de realização de projeto ou de 
estudo de problema da Engenharia Industrial da Madeira. 
 

4. O TCC é uma atividade de caráter individual e pressupõe a elaboração de um 
relatório de estágio ou uma pesquisa de acordo com o formato estabelecido pela 
UNIUV. 

 
 
DO PROFESSOR SUPERVISOR 
 
5. A supervisão das atividades relacionadas ao TCC é conduzida pelo Professor 

Supervisor o qual é responsável pela disciplina de mesmo nome. 
 

6. Cabe ao Professor Supervisor: 
 

a. Estabelecer o cronograma das atividades relacionadas ao TCC. 
b. Presidir a banca de exame de TCC. 
c. Conferir a execução das alterações sugeridas pelos membros da banca. 
d. Encaminhar à biblioteca a versão final do TCC. 
e. Encaminhar à Secretaria Acadêmica as notas finais da disciplina. 

 
 
DO PROFESSOR ORIENTADOR 
 
7. O Professor Orientador de TCC pertencerá obrigatoriamente ao colegiado do curso. 

 
8. Cada Professor Orientador, quando questionado, deverá manifestar o interesse em 

ser orientador, podendo sê-lo com até 03 (três) acadêmicos simultaneamente, ou 
menos, de acordo com sua disponibilidade e a linha de pesquisa. 

 
Parágrafo único - O Professor Orientador executará suas atividades de 
orientação de forma voluntária, salvo instrução advinda da Reitoria, que 
venha regulamentar a remuneração do exercício da orientação de TCC. 

 
9. O Professor Orientador deverá colaborar com o Acadêmico Orientado na elaboração 

do programa das atividades a serem desenvolvidas e acompanhá-las de forma 
crítica e construtiva. 



 
Parágrafo primeiro - O Professor Orientador que deixar de cumprir com 
suas obrigações de orientação estará sujeito às penalidades previstas no 
Regimento Geral da UNIUV, em seu artigo 185.  
Parágrafo segundo - O Professor Orientador que for repreendido, nos 
termos do artigo 185 do Regimento Geral da UNIUV, poderá ser 
substituído no decorrer do período de orientação e estará impedido 
exercer a orientação na próxima oferta da disciplina de TCC. 
Parágrafo terceiro – Toda penalidade sofrida pelo Professor Orientador, 
será objeto de discussão entre o Professor Supervisor, a Coordenação do 
Curso e a Direção Acadêmica, podendo interferir na sua permanência no 
Colegiado do Curso. 

 
 
DO ACADÊMICO ORIENTADO 
 
10. Deverá ter concluído integralmente o oitavo semestre. 
 
11. Depois de matriculado na disciplina de TCC, o Acadêmico Orientado terá como 

direitos: 
 

a. Ter conhecimento do cronograma de atividades da disciplina de TCC; 
b. Ser assistido pelo Professor Orientador previamente escolhido e oficializado; 
c. Utilizar a estrutura laboratorial da Instituição para desenvolvimento do seu 

TCC; 
 

12. São obrigações do Acadêmico Orientado: 
 

a. Cumprir as atividades estabelecidas no cronograma da disciplina de TCC, 
bem como aquelas definidas pelo Professor Orientador; 

b. Proceder todas as alterações sugeridas pela banca de exame; 
 

 
DAS ATIVIDADES RELACIONADAS 
 
13. Para fins de organização das atividades relacionadas ao TCC, serão seguidas as 

seguintes etapas: 
 

a. Divulgação da lista de Professores Orientadores, até o último dia letivo do 
semestre anterior à realização do TCC. 
 

b. Divulgação do cronograma de atividades do TCC, na primeira semana letiva 
do semestre de realização do TCC. 

 
c. Entrega ao Professor Supervisor do termo de compromisso de orientação, 

na data estabelecida pelo cronograma de atividades. 
 

d. Entrega ao Professor Supervisor de projeto de realização de TCC, de acordo 
com o formato estabelecido pela UNIUV (projeto de pesquisa), na data 
estabelecida pelo cronograma de atividades. 



 
e. Entrega ao Professor Supervisor do TCC, versão do relatório que será 

submetido à avaliação, redigido de acordo com o formato estabelecido pela 
UNIUV, com número de cópias igual ao número de membros da banca, na 
data estabelecida pelo cronograma de atividades. 

 
14. O não cumprimento de qualquer etapa do cronograma de atividades emitido pelo 

Professor Supervisor resultará na reprovação automática do Acadêmico Orientado, 
não cabendo nova oportunidade. 

 
 
DA BANCA DE AVALIAÇÃO 
 
15. A defesa do TCC é realizada em sessão pública através de apresentação oral pelo 

Acadêmico Orientado e argüição pelos membros da banca. 
 

16. A banca examinadora é constituída por 03 (três) membros, sendo estes: 
 

a. O Professor Supervisor, como seu Presidente; 
b. O Professor Orientador; 
c. Um professor do colegiado do Curso escolhido, preferencialmente, dentre 

aqueles listados como professores Orientadores ou, ainda, um membro 
externo, vinculado à área do curso. 

 
17. O Acadêmico Orientado terá tempo mínimo de 20 (vinte) minutos e máximo de 30 

(trinta) minutos para sua preleção. 
 

18. Logo após a apresentação e argüição, os membros reunir-se-ão para emitir parecer 
único, de aprovação ou reprovação, o qual será registrado em ata própria. 

 
19. Os membros da banca atribuirão notas para o trabalho escrito e para a 

apresentação, sendo a nota final a média aritmética simples de todos os valores 
apresentados. 
 

20. Depois de divulgado o parecer da banca, o Aluno Orientado terá um prazo máximo 
não superior a 60 (sessenta) dias para apresentar a versão final do trabalho com as 
alterações propostas para nova análise, acompanhada de versão digital. 
 

21. São condições essenciais para a aprovação na disciplina de TCC: 
 

a. Cumprimento do cronograma de atividades; 
b. Obter nota igual ou superior a 7,0 (sete) na avaliação da banca 

examinadora; 
c. Entrega em data estabelecida, da versão final. 

 
22. Caso o Aluno Orientado seja reprovado, em sua explanação à banca examinadora, 

será concedida mais uma e única oportunidade para a realização de uma 
apresentação do TCC.  
 



23. A nota final não será divulgada e para fins de registro acadêmico, esta será 
encaminhada para a Secretaria da UNIUV, condicionada à entrega da versão final 
do TCC. 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24. Cada Trabalho de Conclusão de Curso deverá ter um anexo obrigatório, contendo o 
artigo científico extraído do próprio TCC, no formato de revista científica indicada 
pelo Professor Orientador. 

 
Parágrafo único – A revista científica indicada pelo Professor Orientador 
deverá pertencer aos níveis “Qualis A” ou “Qualis B”, segundo a 
classificação da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior. 

 
25. Na ausência do Professor Supervisor, suas atribuições serão de responsabilidade da 

Coordenação de Curso. 
 
26. Este regulamento entra em vigor na data de hoje 
 

 
União da Vitória, 01 de junho de 2011 

 
 
 
 
 

Prof. Peterson Jaeger 
Coordenador de Curso



 
TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO 

 
 

Eu, ..............................................., professor do Colegiado do Curso de Engenharia 
Industrial da Madeira, comprometo-me e confirmo a minha disposição em orientar o 
Acadêmico ................................ na elaboração do seu Trabalho de Conclusão do Curso 
(TCC) de Engenharia Industrial da Madeira, conforme disposto em seu Regulamento, em 
horário previamente acordado com o Acadêmico Orientado. 

Comprometo-me, ainda, a participar da Banca Examinadora que irá avaliar e 
analisar o Trabalho de Conclusão de Curso, elaborado pelo Acadêmico, quando de sua 
defesa pública. 
 
 

 União da Vitória, ........ de .............. de ........ 
 
 
 
 
 
 

NOME 
Professor Orientador 

NOME 
Acadêmico Orientado 

 



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
ENGENHARIA INDUSTRIAL DA MADEIRA 

 
De acordo com as preconizações do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) de Engenharia Industrial da Madeira, ficam estabelecidas as seguintes atividades e 
suas respectivas datas, a serem cumpridas pelos Acadêmicos devidamente matriculados 
nesta disciplina. 
 

Atividade Data 
Entrega do Termo de Compromisso de Orientação  
Entrega do Projeto  
Entrega do Relatório  

Realização de Banca Examinadora  
Entrega de versão definitiva do Relatório  

 
Conforme o item 14 do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso: 
 

O não cumprimento de qualquer etapa do cronograma de atividades emitido pelo 
Professor Supervisor resultará na reprovação automática do Acadêmico 
Orientado, não cabendo nova oportunidade. 

 
 
 

União da Vitória, .... de .,............ de ...... 
 
 
 
 

NOME 
Professor Supervisor 


