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CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º - O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 
relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para os cursos de 
especialização Lato Sensu da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador 
Valadares. 

 
Art. 2º - A elaboração de trabalho de conclusão de curso é condição necessária para a 
emissão do certificado de especialista e o tempo para sua elaboração não está incluído 
nas 360 horas do curso, conforme artigo 5° da Resolução 01/2007 do CNE/CES/MEC. 
 
Parágrafo Único - Conforme estabelecido no Projeto Pedagógico dos cursos de 
especialização Lato Sensu ofertados pela Faculdade Presidente Antônio Carlos de 
Governador Valadares, a elaboração de trabalho de conclusão de curso na forma de 
artigo é condição necessária para a emissão do certificado de especialista.  

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art. 3° - São objetivos do trabalho de conclusão de curso na forma de projeto de 
pesquisa e artigo: 
I - estimular a consulta de bibliografia especializada, a produção científica e sua 
divulgação; 
II - promover a integração do ensino com a pesquisa. 

 
CAPÍTULO III 

DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 
 
Art. 4° - A disciplina Metodologia e Técnicas de Pesquisas têm por objetivo fomentar 
no aluno competência para desenvolver pesquisas e elaborar trabalhos acadêmicos em 
geral como projetos, monografias, artigos científicos e relatórios de estágio, além de 
estimulá-lo a dar início à coleta de material bibliográfico para seu trabalho de conclusão 
de curso. 

Parágrafo único. Durante a disciplina, o aluno de pós-graduação Lato Sensu da 
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, deverá produzir um pré-
projeto de pesquisa, que servirá ao professor da disciplina Metodologia e Técnicas de 
Pesquisas como avaliação da mesma. 

Art. 5° - O pré-projeto de pesquisa deve apresentar os seguintes elementos: 

I- Identificação (autor, título, área escolhida, orientador); 
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II-  Introdução (tema, delimitação do tema, questão de pesquisa); 
III-  Objetivo geral e objetivos específicos; 
IV-  Justificativa; 
V- Problema; 
VI-   Metodologia; 
VII-  Cronograma; 
VIII-  Referências; 
IX-   Apêndice(s) / anexo(s) (opcionais). 

 
Parágrafo único. A estrutura formal do pré-projeto de pesquisa deve seguir as normas da 
ABNT. O aluno poderá consultar ou baixar as normas técnicas e modelo para a 
elaboração do pré-projeto de pesquisa no site da Faculdade Presidente Antônio Carlos 
de Governador Valadares. 

Art. 6° - A entrega do pré-projeto de pesquisa deverá ser feita em uma via ao professor 
responsável pela disciplina na data estabelecida. 

§ 1º Cabe ao responsável pela disciplina Metodologia e Técnicas de Pesquisas a 
avaliação e aprovação do pré-projeto apresentado pelo aluno. 
 
§ 2º É considerado aprovado em Metodologia e Técnicas de Pesquisas o aluno que 
obtiver nota igual ou superior a setenta no pré-projeto de pesquisa ou de estágio e 
frequência mínima de 75%. 
 

CAPÍTULO IV 
DA INSCRIÇÃO PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art. 7º - Sessenta dias antes da conclusão do curso, a Coordenação de Pós-Graduação 
disponibilizará: 
– no site da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, na 
copiadora, ou através dos professores orientadores – formulário para inscrição no 
trabalho de conclusão de curso e dará prazo máximo de trinta dias para que o aluno o 
entregue preenchido, com pré-projeto de pesquisa anexado, ao professor orientador. 
 
Art. 8º - O pré-projeto de pesquisa não necessariamente deve ser o que foi desenvolvido 
na disciplina Metodologia e Técnicas de Pesquisas, pois o aluno poderá mudar seu 
objeto de pesquisa no transcorrer do curso. 
 

CAPÍTULO V 
DA FORMA DA ENTREGA DO ARTIGO 

 
Art. 09 - As normas para o artigo serão aplicadas aos alunos de pós-graduação da 
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares. 
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Art. 10 - De acordo com a ABNT, o artigo pode ser definido como: 
I - artigo científico: parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e 
discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do 
conhecimento; 
II - artigo de revisão: parte de uma publicação que resume, analisa e discute 
informações já publicadas; 
III - artigo original: parte de uma publicação que apresenta temas ou abordagens 
originais. 
 
Art. 11 O artigo deve ser elaborado conforme as normas da ABNT e obedecer aos 
seguintes requisitos: 
 

I- Ser escrito na norma culta da língua portuguesa, com correção gramatical e 
ortográfica; 

II-  Conter pesquisa bibliográfica de, no mínimo, dez fontes ressalvada os casos 
expressamente permitidos pelo professor orientador; 

III-  Seguir as normas técnicas e modelo para a elaboração do artigo da Faculdade. 
 
Art. 12 - O artigo deve ser apresentado com a seguinte estrutura: 
 

ELEMENTOS COMPONENTES 

Pré-textuais  
(ARTIGOS DE PESQUISA DE 

CAMPO E REVISÃO DE 
LITERATURA) 

Primeira folha (folha de apresentação)  
Título e subtítulo (quando for o caso) em 
português Autor(es)  
Resumo em português  
Palavras-chave em português  
Em rodapé: credenciais dos autores  
Parte inicial da introdução 

Textuais  
(ARTIGO DE PESQUISA DE 

CAMPO) 

Introdução  
Métodos  
Resultados e discussão  
Considerações finais 

Pós-textuais  
(ARTIGOS DE PESQUISA DE 

CAMPO E REVISÃO DE 
LITERATURA) 

Título e subtítulo em inglês  
Abstract (Resumo em inglês)  
Keywords (Palavras-chave em inglês)  
Referências  
Glossário (Opcional)  
Apêndices (Opcional)  
Anexos (Opcional) 

Fonte: http://www.unipacgv.com.br/capa/biblioteca 
 

CAPÍTULO VI 
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DOS PRAZOS PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 

 
Art. 13 O aluno de pós-graduação da Faculdade Presidente Antônio Carlos de 
Governador Valadares terá 30 dias, a contar do último dia de aula, para elaborar e 
protocolar a entrega do trabalho de conclusão de curso na secretaria da Coordenação de 
Pós-Graduação. 
 
Art. 14 O aluno que não entregar o trabalho de conclusão de curso na data estabelecida 
poderá solicitar na secretaria da Coordenação de Pós-Graduação uma prorrogação de, 
no máximo, 72 horas. 
 
Art. 15 - No momento da entrega do trabalho de conclusão de curso (Artigo), o aluno 
deverá assinar o termo de autenticidade e de autoria do trabalho, conforme modelo 
adotado pela Coordenação de Pós- Graduação da Faculdade Presidente Antônio Carlos 
de Governador Valadares. 
 

CAPÍTULO VII 
DA NÃO ENTREGA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art. 16 - Será certificado como especialista o aluno que obtiver, no mínimo, nota 70 e 
frequência de 75% em cada disciplina, bem como ter seu trabalho de conclusão de curso 
aprovado. 
 
Parágrafo único. Se o aluno não entregar o trabalho de conclusão de curso 60 dias após 
o último dia letivo, nem na prorrogação e não se reinscrever para novo trabalho de 
conclusão de curso, receberá certificado de aperfeiçoamento e não de especialista. 
 

CAPÍTULO VIII 
DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art. 17 - A avaliação é feita pelo professor orientador, expressa em pareceres escritos, 
observando os seguintes critérios: 
I - Quanto ao processo, correspondendo a 30% da nota: 

a) Elaboração da Metodologia de pesquisa e instrumentos de coleta de dados (até 
15 pontos);  

b) Desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso (até 15 pontos). 

II - Quanto ao trabalho realizado, correspondendo a 70% da nota 
a) Conteúdo desenvolvido (até 30 pontos); 
b) Originalidade na abordagem do tema (até 20 pontos);  
c) Adequação linguística (até 10 pontos);  
d) Aspectos formais (até 10 pontos). 
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Parágrafo único. Os pareceres avaliativos ficam em arquivo especial sob a 
responsabilidade da Coordenação de Pós-Graduação. 
 
Art. 18 - Será considerado reprovado o aluno que: 

I. Não depositar o trabalho de conclusão de curso no prazo determinado; 
II.  Cometer fraude, apresentando, como seu, trabalho de outrem; 

III.  Apresentar trabalho de conclusão de curso sem orientação de professor 
designado pela Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares. 

 
Parágrafo único. O aluno reprovado não poderá desenvolver o mesmo tema utilizado no 
trabalho de conclusão de curso reprovado, quando da segunda inscrição em TCC. 

 
CAPÍTULO IX 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 19- Ao aluno compete: 

I - Atuar em consonância com o professor orientador; 
II - manter contatos no mínimo quinzenais com o orientador, para apresentar a evolução 
do trabalho de conclusão de curso; 
III - comparecer às sessões de orientação agendadas; 
IV - realizar as recomendações/alterações designadas pelo orientador; 
V - protocolar a entrega do trabalho de conclusão de curso na secretaria da Coordenação 
de Pós-graduação da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares; 
VI - cumprir os prazos para entrega do trabalho de conclusão de curso em versão final, 
caso haja necessidade de reajustes após a avaliação; 
VII - zelar pela honestidade intelectual do trabalho; 
VIII - comunicar ao coordenador de pós-graduação da Faculdade Presidente Antônio 
Carlos de Governador Valadares eventuais problemas durante a realização do trabalho 
de conclusão de curso; 
IX - cumprir este Regulamento. 

Art. 20 - Compete ao professor orientador: 
I - discutir com o orientando as viabilidades de realizar um artigo científico sobre o 
tema escolhido; 
II - acompanhar a elaboração do artigo científico e o avaliar; 
III - atender e orientar em todas as etapas do desenvolvimento do trabalho, em horário 
previamente estabelecido, não coincidente com o horário de aulas; 
IV - incentivar os alunos com bons trabalhos para buscar a publicação de seu artigo; 
V - avaliar os aspectos técnicos e formais do trabalho de conclusão de curso; 
VI - participar das reuniões convocadas pelo Coordenador da Pós-Graduação; 
VII - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
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Art. 21 - Compete à Coordenação de Pós-Graduação: 

I - elaborar calendário das atividades relacionadas com o trabalho de conclusão de 
curso; 
II - apresentar aos alunos os professores disponíveis para orientação e suas respectivas 
áreas de atuação; 
III - oferecer informações básicas necessárias para a elaboração do trabalho de 
conclusão de curso; 
IV - manter contato permanente com os professores orientadores para saber do 
andamento dos trabalhos. 
 

CAPÍTULO X 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 22 - Casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Diretor Acadêmico da 
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares. 
 
Art. 23 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Governador Valadares, 02 de fevereiro de 2016. 
 
 

Prof. Me. Rogério Vieira Primo 
Diretor Acadêmico 

 
 
 


