Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO

I. Das disposições dos alunos e professores sobre a orientação do TCC
seguem as atribuições abaixo descritas.
1. Os alunos serão designados ao seu orientador de acordo com a escolha da área
de desenvolvimento do Projeto de Conclusão;
2. É necessário assiduidade por parte dos alunos nas orientações, presença mínima
exigida de 75% nas aulas. Caso haja diferença em relação esse percentual o aluno
estará reprovado, de conformidade com o Regimento Interno Institucional;
3. As orientações do TCC ocorrerão de acordo com as disciplinas TCC I e TCC II,
previstas na matriz do Curso Bacharelado em Administração e seguirão o calendário
de aula, divulgado no início de cada semestre letivo;
4. A definição do professor orientador será em conformidade com a área de
desenvolvimento do projeto escolhida pelo discente. Será feito um termo de
compromisso, referendando o orientando e o tema. Será assinado pelo Professor da
disciplina de TCC I a fim de firmar um compromisso da orientação e das regras para
o estudante orientando.
As linhas de pesquisa para desenvolvimento dos trabalhos compreendem:
Linha de Pesquisa 1: INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
1. Empreendedorismo
2. Gestão da Inovação
3. Gestão da Informação e Conhecimento

Linha de Pesquisa 2: GESTÃO ORGANIZACIONAL
1. Gestão de Pessoas e Competências
2. Gestão por Processos

Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia

3. Gestão de Projetos
4. Gestão Sustentável e Responsabilidade Social

Linha de Pesquisa 3: ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS
1. Contabilidade, Finanças e Custos
2. Estratégia Competitiva
3. Gestão de Marketing e Mídia Digital
4. Cadeia de Suprimentos e Logística

5. Os alunos terão prazos para entregarem as etapas de desenvolvimento do
trabalho em conformidade com o calendário estabelecido pela Coordenação do
Curso e professores orientadores.
6.

Os alunos, ao final do 8º período, como encerramento do TCC II, deverão

entregar ao professor orientador seu trabalho encadernado em espiral, no dia
definido pelo cronograma, com antecedência mínima de 15 dias da realização da
Banca.
II. Das disposições dos alunos e professores sobre a Banca do TCC, seguem
as atividades abaixo descritas.
1. Os TCC`s serão apresentados em banca, durante o 8º período, devendo ser
realizado um cronograma de defesas, de modo a organizar o processo de defesas e
enquadramento dos estudantes e professores orientadores aos prazos, evitando
problemas relacionados ao cumprimento da agenda de defesas.
2. A banca será composta por 02 (dois) professores avaliadores, além da presença
do professor orientador.
3. As bancas serão abertas ao público. Poderão contar com a presença de alunos,
professores e demais convidados.
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4. Cada banca terá 40 minutos de duração, sendo: 20 minutos para apresentação;
10 minutos para questionamentos e 10 minutos para avaliação. Sob critério da
banca, esse tempo pode ser redistribuído ou mesmo alterado de modo a preservar a
qualidade do processo avaliativo.
5. A simples marcação da defesa do trabalho do estudante para submissão à banca
examinadora não assegura aprovação.
6. Os critérios para aprovação são definidos pela Coordenação do Curso, conforme
ficha de avaliação que apresenta os critérios e indicadores, que são ponderados
pelos professores componentes da banca.
III. As questões referentes a avaliação do TCC seguem abaixo descritas.
1. A nota de aprovação do TCC é 70% do total de pontos.
2. Cada avaliador terá a sua disposição uma ficha de avaliação, onde analisará duas
vertentes: uma, a avaliação do trabalho escrito e a outra, a apresentação oral.
3. O somatório dos quesitos, Projeto, que é o produto, sua descrição escrita e
apresentação oral, resultarão na nota do aluno.
IV. As questões pertinentes a produção da versão final do trabalho estão
abaixo descritas.
1. Sendo o trabalho aprovado, o aluno deverá realizar as alterações solicitadas em
banca, caso haja, e providenciar uma cópia em Mídia Digital para entregar à
Coordenação do Curso, no prazo de até 15 (quinze) dias após a defesa do trabalho
em banca.
2. O trabalho deve estar enquadrado nas normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas para trabalhos científicos.
3. O cumprimento dos critérios de citação e organização do trabalho deve ser
seguido, evitando-se, por exemplo, o uso de material produzido por outros autores
sem apresentar os devidos créditos, o que pode ser caracterizado como plágio, cuja
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reprovação será sumária, uma vez sendo detectado pela banca examinadora.
V. O aluno será aprovado no TCC quando:
1. Entregar toda documentação pertinente ao TCC, nos prazos estabelecidos;
2. Obtiver a aprovação do trabalho em Banca;
3. Entregar a versão final do TCC juntamente com a ficha de acompanhamento de
avaliação e termo de compromisso de autenticidade, em Mídia Digital, do trabalho
final contendo anexos, apêndices e demais arquivos utilizados para a elaboração do
TCC (banco de dados, planilhas, artigos citados).

