
Pesquisa TCC (matriz Afya)

NUP
Coordena

Institucionalização de projeto 
de pesquisa realizado pelo 

professor pesquisador

Avaliação: 
NUP/Diretoria 

AcadêmicaEtapa 1

O pesquisador assina termo de compromisso

Inserção de alunos 

iniciação científica (IC) TCC

Processo seletivo (edital 
anual - aberto em 

setembro)

Fluxo Contínuo (demanda 
espontânea do orientador 

em qualquer época do ano)
OU

Desenvolvimento - Responsabilidades

O aluno e orientador assinam termo de ciência e 
compromisso

Orientador

Aluno IC

Participa de reuniões mensais do NUP, Orienta o
aluno IC, Segue o cronograma proposto, Elabora
o (s) produto (s) da pesquisa, Envia
comprovação científica, Encerra o projeto no
prazo de 12 meses, entre outros.

Participa de reuniões mensais com a
coordenação, Segue o cronograma proposto,
Elabora o (s) produto (s) da pesquisa, Envia o
material necessário para encerramento da
pesquisa, entre outros.

Os resultados da IC 
poderão ser usados 
como TCC quando o 
aluno ingressar no 
5º. período e cursar 
a disciplina TCC I

Etapa 2

Etapa 3 a

Organizado em Disciplina (2 Módulos)

TCC I (5º. período) 

Objetivos:

Terminologia: o aluno é um 
orientando de IC

Terminologia: o professor é um
orientador de IC

- Processo de captação/definição dos professores
orientadores de TCC.
- Delineamento, elaboração e apresentação dos tópicos
do projeto de pesquisa: Tema; objetivos; referencial
teórico; metodologia; aspectos éticos.

TCC II (7º. período) 

- Analisar os dados coletados.
- Delinear os resultados e discussão.
- Escrita e apresentação do TCC (para pré-banca
avaliadora) do TCC no final do período.

8º. período)

Defesa do TCC para banca avaliadora (Fluxo
contínuo/demanda espontânea)

Objetivos:

É aprovado o aluno com média igual ou superior a 70 e 
frequência mínima de 75%

Terminologia: o aluno é um 
orientando e o professor orientador 

de TCC

Terminologia: o aluno é um 
orientando e o professor orientador 

de TCC

https://www.fmit.edu.br/sites/nup/institucionalizacao-de-projeto

https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica

https://s3.us-east-
1.amazonaws.com/assets.fmit.edu.br/arquivos/nucleos/nup/regulamento-pesquisa-
nup-2019.pdf

Organograma da Pesquisa (IC/TCC) na FMIT

Regulamento em construção

Desenvolvimento - Responsabilidades
Etapa 3 b

https://www.fmit.edu.br/sites/nup/institucionalizacao-de-projeto
https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/assets.fmit.edu.br/arquivos/nucleos/nup/regulamento-pesquisa-nup-2019.pdf

