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ADENDO  

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
DURANTE O PERÍODO REMOTO 

 
A Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), vinculada à 
Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 
Internacionalização (CoPPExI) e o Conselho Superior (CONSUP) da Faculdade de 
Ciências Humanas, Exatas e de Saúde do Piauí/ Insituto de Educação Superior do 
Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) consolidam as disposições sobre as atividades 
do TCC dos Cursos de Graduação no período de distanciamento social devido à 
COVID-19. 

 

SEÇÃO I  

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 
Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em um documento que 

apresenta o resultado de um estudo, devendo expressar conhecimento sobre o 

assunto selecionado, ser obrigatoriamente proveniente de uma disciplina, estudo ou 

afins e ser realizado sob a coordenação de um orientador. O TCC é uma atividade 

curricular integrante do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Medicina da 

FAHESP/IESVAP, cuja elaboração e aprovação são condições obrigatórias para a 

obtenção do grau de Médico. Essa atividade consiste na sistematização do 

conhecimento a partir de temas específicos ou particulares da Ciência Médica, além 

de estimular a curiosidade e o espírito questionador do acadêmico, que são 

essenciais para o seu desenvolvimento profissional. Dessa forma, será considerada 

a legislação em vigor, instituída pela Câmara de Educação Superior e Conselho 

Nacional de Educação (CES/CNE) (NOTA TÉCNICA Nº 32/2020) e Diretrizes 

Curriculares dos Cursos (DCN) de graduação, a fim de proporcionar a continuidade 

das atividades durante o período da pandemia da COVID-19. 

 

Art. 2º. A realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) fica normatizada 

pelo contido neste Regulamento durante o período de pandemia e isolamento social.   

 

Art. 3º. A elaboração e aprovação do TCC são condições obrigatórias para a 

obtenção do grau de Médico.   

 

Art. 4º. O TCC, atividade curricular integrante do Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) de Medicina, tem por objetivo proporcionar ao estudante a experiência em 

pesquisa.  

§1º Não haverá, a qualquer título ou pretexto dispensa da disciplina de TCC, pelo 

seu caráter de componente único e obrigatório para a integralização do curso.    

§2º Não será permitida à abreviação de estudos na disciplina de TCC.   

§3º Para a realização do TCC o acadêmico deve estar regularmente matriculado na 

disciplina, observando o pré-requisito previsto neste regulamento e na Matriz 

Curricular adotada.    
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Parágrafo único. A aprovação nas disciplinas de Métodos de Estudo e Pesquisa I e 

II é pré-requisito para matrícula na disciplina de TCC 1, bem como a aprovação 

nesta disciplina é pré-requisito para matrícula na disciplina de TCC 2 e 

sucessivamente.  

 

Art. 5º. A modalidade final de TCC adotada no curso de Medicina durante o período 

de REGIME ESPECIAL DE APRENDIZAGEM REMOTA (REAR) deve ser 

apresentada na forma de Artigo Científico ou Capítulo de Livro, somente, 

seguindo as normas da revista ou editira escolhida, a fim de contemplar o tempo 

necessário para confecção dos trabalhos durante o atual momento social.  

 

 

SEÇÃO II 

DO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO 

 

Art. 6º. O início das atividades do TCC ocorre no 5º(quinto) período, após o registro 

e aprovação do projeto de pesquisa pela Coordenação de TCC.  

Parágrafo único. A elaboração do projeto de pesquisa é realizada após a aprovação 

do aluno nas disciplinas de Métodos de Estudo e Pesquisa I e II.   

 

Parágrafo único. Aos projetos de pesquisa com delineamento experimental ou 

descritivo, que envolvam coleta de dados em campo, tendo em vista o cenário de 

pandemia e exposição ao risco, foi solicitado que os alunos e orientadores façam 

readequações dos projetos priorizando metodologias que não envolvam pesquisa de 

campo, a fim de adequação às orientações das autoridades em saúde.  

 

Art. 8º. A elaboração do TCC, sua execução e respectiva produção acadêmica são 

orientadas por um professor, escolhido pelos graduandos com aprovação do 

coordenador de TCC.   

§ 1º A carga horária de orientação, por TCC, é de, no mínimo, 1h (uma hora) 

semanal, sob a supervisão da coordenação de TCC que ocorrerá online via portal 

educacional (portal RM) através do acompanhamento das reuniões agendadas e 

realizadas.   

Parágrafo único. A frequência na disciplina de TCC será avaliada através do 

acompanhamento das reuniões realizadas entre o orientador e o orientando. Essas 

devem ser agendadas semanalmente, no mínimo 1 (uma) por semana, no portal 

RM, podendo os encontros serem realizados através do CANVAS e/ou Plataforma 

ZOOM.  

 

Art. 9º. Os projetos de TCC envolvendo seres humanos direta ou indiretamente 

devem ser submetidos à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa, 

credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em 

consonância com Resolução específica no CONEP sobre o assunto, o qual deve ter 

o termo de consentimento.   
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Art. 10º. Os projetos de TCC envolvendo animais devem ser submetidos à 

apreciação de um Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), em consonância com 

a Resolução Normativa nº 1 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (CONCEA).   

 

Parágrafo único. Somente serão aceitas para defesa final de TCC (TCC3) pesquisas 

aprovadas pelos Comitês de Ética correspondentes, se necessário. Sendo assim, 

durante o período de REAR, para as pesquisas que ainda não tiverem o parecer do 

CEP será solicitado que os alunos e orientadores façam readequações dos projetos 

junto com seus alunos, a fim de adequação às orientações das autoridades em 

saúde. As atividades deverão ser concluídas ainda no semestre vigente, dessa 

forma, novos desenhos de estudo deverão ser realizados para essas pesquisas.  

 

SEÇÃO III  

DA DEFESA E ARGUIÇÃO 

 

Art. 11º. A coordenação do curso de Medicina, em função do período de 

isolamento/afastamento social, delibera a defesa ONLINE dos TCCs, via 

videoconferência, no 1º semestre de 2020 e enquanto perdurar o REAR. 

Parágrafo único. A defesa ONLINE dos TCCs perante banca examinadora é ato 

solene e público, com ampla divulgação, podendo ser assistido por quaisquer 

pessoas, desde que o público assistente mantenha conduta comedida e ética.  

 

Art. 12º. O orientador, após a correção/adequações da versão final do TCC, deverá 

marcar a data da defesa entre os dias estabelecidos por um cronograma de 

atividades enviado e disponibilizado via e-mail com antecedência. 

 

Art. 13º. O orientador deverá definir a data da defesa, em consenso com o aluno, e 

convidar os membros da banca através do envio de uma carta. A defesa/arguição da 

banca deverá acontecer na plataforma de videoconferência (plataforma 

Canvas/Zoom). 

Parágrafo único. A banca será composta pelo orientador e mais dois professores 

convidados, os quais podem ser externos à instituição. Determinar um membro 

suplente.  

 

Art. 14º. A apresentação do TCC perante banca examinadora será feita de forma 

assíncrona, onde os alunos irão gravar a apresentação e disponibilizá-la em uma 

plataforma (YouTube e/ou outras). Na apresentação do TCC, os alunos têm 15 

(quinze) a 20(vinte) minutos para a explanação oral do trabalho, destacando no ínico 

o título do TCC, nome dos integrantes, nome do orientador (e co-orientador, caso 

exista) e o nome da IES a qual estão vinculados.   

Parágrafo único. A coordenação de TCC se põe a disposição para auxílio na 

gravação, edição e postagem dos vídeos de apresentação, disponibilizando tutorias 

e orientações aos alunos e orientadores.  
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§ 1º A exibição do vídeo de apresentação poderá ser feita na data da arguição, 

durante a videoconferência, ou disponibilizada antes para a banca, podendo a 

mesma avaliar a apresentação antes da data marcada da defesa, ficando a critério 

dos alunos e orientadores.  

§ 2º Os alunos deverão respeitar o tempo de envio do arquivo (formato digital, word) 

para a banca, em média, 15 dias antes da defesa. Vale ressaltar, que a flexibilização 

desse tempo pode ocorrer, dependendo apenas da aquiescência da banca. 

§ 3º A arguição deverá acontecer de forma síncrona, na plataforma de 

videoconferência (plataforma Canvas/Zoom) no dia e horário determinada pelo 

orientador.  

§ 4º Cada componente da Banca Examinadora tem 10 (dez) minutos para fazer sua 

arguição e comentários.   

§ 5º É atribuição do presidente da Banca Examinadora organizar os trabalhos, 

controlar o tempo, definir a ordem de arguição dos examinadores.   

§ 6º Os alunos têm mais 10 (dez) minutos, após a arguição, para responder a 

questões não esclarecidas, podendo o professor orientador auxiliá-los nas 

respostas.   

§ 7º A duração da arguição e resposta estabelecida neste Regulamento pode ser 

estendida, a critério da Banca Examinadora.   

 

Art. 15º. Após a arguição de ambas as partes, o orientador (anfitrião da 

videoconferência), deve desligar o(s) aluno(s) da reunião para que a banca delibere 

sobre aprovação ou reprovação. Após o resultado, a ata da defesa deverá ser 

preenchida pelo orientador, solicitando os membros da banca que insiram suas 

assinaturas eletrônicas, e, em seguida, comunicará ao aluno o resultado da defesa.  

 

Art. 16º. Toda a reunião da defesa deverá ser gravada (a plataforma de 

videoconferência ZOOM disponibiliza essa opção, desde que ela seja definida em 

Configurações) e as gravações dos TCCs aprovados, bem como os links dos vídeos 

de apresentação ficarão disponíveis no repositório institucional para toda a 

comunidade acadêmica, bem como em um módulo específico na plataforma 

CANVAS.  

 

Art. 17º. Os alunos deverão enviar para a coordenação de TCC, no momento do 

requerimento da defesa, o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

VOZ E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS, devidamente assinado, cujo modelo 

está disponível no site da IES.  

 

Art. 18º. A Banca Examinadora, no seu julgamento, deve levar em consideração o 

texto escrito, a qualidade da apresentação gravada e a defesa dos alunos durante a 

arguição e os esclarecimentos finais. 
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SEÇÃO IV  

 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 19º. Os membros da Banca Examinadora devem atribuir conceitos de zero a 

100 (cem) a cada TCC, sendo 60 (sessenta) referentes ao trabalho escrito e 40 

(quarenta) à apresentação oral/defesa, sendo que a nota mínima para aprovação 

corresponde a 70 (setenta). 

Parágrafo único. São os seguintes os critérios a serem observados na avaliação 

pela Banca da versão final do TCC III: 

1. Vídeo da Apresentação: 

I. Disponibilização da gravação do prazo conforme o cronograma; 

II. Duração da apresentação gravada (15 à 20 minutos); 

III. Qualidade do material áudio-visual utilizado; 

IV. Eficiência na disponibilização da apresentação gravada; 

V. Capacidade de síntese, organização, sequência lógica e objetividade 

na apresentação;  

VI. Adequação na linguagem e clareza na exposição. 

2. Defesa e arguição frente à banca (durante a conferência pela plataforma 

ZOOM): 

I. Fundamentação teórica e domínio do conteúdo; 

II. Respondeu adequadamente às arguições propostas pela banca 

examinadora. 

3. Trabalho escrito: 

I. Pertinência do tema; 

II. Formulação do problema e/ou hipótese; 

III. Introdução; 

IV. Estrutura do trabalho; 

V. Pesquisa bibliográfica; 

VI. Desenvolvimento; 

VII. Método;  

VIII. Resultados e conclusões; 

IX. Observância das normas pré-estabelecida no Manual de Elaboração 

do TCC. 

 

Art. 20º. Em caso de reprovação no TCC, os alunos terão que iniciar um novo 

projeto de pesquisa e apresentar um plano de trabalho individual conforme o prazo 

estabelecido pela Coordenação de TCC. 

Paragráfo único. Os acadêmicos terão que realizar a entrega de um novo trabalho 

escrito, sujeitando-se a nova defesa, conforme calendário a ser estipulado pelo 

coordenador de TCC (em até 6 meses).  

 

Art. 21º. Os casos omissos serão avaliados e resolvidos em conjunto com a direção 

acadêmica e o Conselho Superior da instituição. 
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Parnaíba, 17 de junho de 2020. 
 

   ___________________________________ 

José Francisco Pereira de Castro 

Diretor Geral/Presidente do CONSUP 

 

 

Thiago de Souza Lopes Araújo 

Coordenador de TCC 

 


