
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Portaria nº 18 de 01 de abril de 2021.

O  DIRETOR-GERAL  PRO  TEMPORE  SUBSTITUTO  DO  INSTITUTO  FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS EUCLIDES DA
CUNHA, Instituição criada pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, no uso de suas atribuições
legais,  considerando  o  disposto  na  Portaria  nº  4023  de  08  de  dezembro  de  2020,  no  papel  de
PRESIDENTE  SUBSTITUTO  DO  CONSELHO  DE  CAMPUS,  considerando  a  tramitação  do
processo SEI nº 23278.001251/2021-90, RESOLVE:

Art. 1º APROVAR o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Cursos durante as Atividades de
ensino não presenciais emergenciais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia – IFBA campus Euclides da Cunha, anexo a esta portaria (1822165).

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Assinado Eletronicamente
Danilo Santos Souza

Diretor-Geral Pro Tempore Substituto do Campus Euclides da Cunha
Portaria nº 4023, de 08/12/2020

D.O.U nº 02, de 05/01/2021

Documento assinado eletronicamente por Danilo Santos Souza, Diretor Geral Substituto de
Euclides da Cunha, em 10/04/2021, às 18:52, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1812341 e o código CRC
8EB159BA.
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REGULAMENTO

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DURANTE AS
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO PRESENCIAIS EMERGENCIAIS DO IFBA - CAMPUS

EUCLIDES DA CUNHA

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Este regulamento dispõe sobre a normatização dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC),
dos  cursos  técnicos  de  nível  médio,  nas  formas  Subsequente  e  Integrado,  do  Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, campus Euclides da Cunha, durante o período de
suspensão das atividades presenciais  de ensino,  conforme Resolução nº  07/2020/CONSUP/IFBA e,
após regulamentação das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais - AENPEs, de acordo
com as Resoluções nº 19/2020/CONSUP/IFBA e nº 30/2020/CONSUP/IFBA. Este regulamento terá
validade mesmo com a publicação de novas normas  institucionais que venham a ser aprovadas  no
CONSUP para ensino Emergencial e/ou Híbrido, desde que não apresente desacordo com tais normas.

Art. 2º. Para cumprimento das normativas referentes à elaboração do TCC, este regulamento é norteado
pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) que devem ser cumpridos para fins de conclusão dos
cursos Técnicos de Edificações e Informática.

DO CONCEITO

Art. 3º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular facultativo, tornando-se
obrigatório quando não realizado o estágio supervisionado do Curso Técnico e será realizado ao longo
das fases finais do curso, centrado em determinada área teórico-prática de formação profissional, como
atividade de síntese e integração de conhecimento.

DOS OBJETIVOS

Art. 4º. Fomentar a articulação entre a teoria e a prática profissional, possibilitando a  aplicação dos
conhecimentos  adquiridos  no  decorrer  da  formação  acadêmica,  adequando-os  a  uma  experiência
prática, conforme as normas que regulamentam o exercício profissional dos técnicos de nível médio.

Art. 5º. Possibilitar aos estudantes, em fase de conclusão do curso, vivenciar um processo de iniciação
profissional e científica em uma temática de interesse.

Art. 6º. Possibilitar ao estudante o desenvolvimento da capacidade de planejamento e pesquisa para
solucionar  problemas  nas  áreas  de  formação  específica  e  contribuir  para  o  desenvolvimento  de
competências e habilidades relacionadas ao perfil profissional do egresso.
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DA ORGANIZAÇÃO

Art. 7º. Serão considerados Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) as ações desenvolvidas no âmbito
do  ensino,  pesquisa  e  extensão  que  resultem  em  monografia,  artigo  científico,  relatório  técnico-
científico,  projetos,  desenvolvimento  de  tecnologias,  dentre  outras  modalidades  desde  que  sejam
aprovadas pelo Conselho de Curso, de acordo com a natureza e finalidade da área de formação.

Art.  8º.  A estruturação do TCC e os  critérios  de  elaboração encontram-se em documento externo
intitulado: “Manual Para Elaboração de Trabalhos de Conclusão de Curso”.  Este documento estará
disponível  em meio eletrônico através  do site  oficial  do IFBA Euclides  da Cunha,  conforme link:
https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha/ensino/tcc.

Art. 9º. O TCC poderá ser um trabalho desenvolvido e apresentado individualmente ou em dupla, a ser
definido em consenso entre orientador e estudantes, dada a situação de excepcionalidade neste período
de pandemia da COVID-19.

DA ORIENTAÇÃO

Art. 10º. Cada estudante/dupla terá um professor orientador, que deverá ser um docente presente em
portaria  designando  o  corpo  docente  do  curso  emitida  pela  direção  geral,  podendo  contar  com a
colaboração de outro profissional graduado que pode ser do IFBA ou de outra instituição de ensino, o
qual  atuará  na  função  de  coorientador,  de  forma  voluntária,  devendo  assinar  um  Termo  de
Responsabilidade disponível em https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha/ensino/tcc.

Art. 11º. A escolha do orientador pelo estudante/dupla deverá estar de acordo com alinha de pesquisa
do docente e a disponibilidade do mesmo, formalizada mediante preenchimento da carta de aceite. A
linha  de  pesquisa  e  a  carta  de  aceite  estão  disponíveis  em  https://portal.ifba.edu.br/euclides-da-
cunha/ensino/tcc.

Art. 12º. O orientador deverá realizar, durante o período de suspensão das atividades presenciais de
ensino, encontros virtuais para orientação através plataforma AVA, ou, em casos excepcionais, utilizar
outras plataformas, desde que em comum acordo com os estudantes orientandos. O professor orientador
deverá solicitar,  quando necessário, aos membros locais do comitê gestor do AVA a preparação do
referido ambiente de orientação.

Art. 13º. Caso o aluno não encontre nenhum professor que se disponha a assumir a sua orientação, deve
procurar a Coordenação do Curso a fim de que lhe indique um orientador. A Coordenação de Curso
deverá  utilizar  como  critérios,  para  designação  do  orientador,  a  carga  horária  e  a  quantidade  de
orientandos do docente.

DO ORIENTADOR

Art. 14º. O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos:

I  -  Atender  semanalmente  seus  orientandos,  em horário  previamente  definido  entre  ambas  as
partes;

II - Informar à Coordenação de Curso, com antecedência mínima de 20 dias, sobre a data de
defesa do TCC, bem como os nomes dos componentes da banca avaliadora;

III - entregar à Coordenação de Curso, ao final do processo de orientação do TCC, um relatório
síntese de frequência e avaliação devidamente preenchido e assinado;

IV - participar das apresentações de TCC para as quais estiver designado, tanto como orientador
quanto como avaliador;

V - assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras, as fichas de avaliação
dos TCCs e as atas finais das apresentações;

VI - requerer ao Coordenador de Curso a inclusão dos Trabalhos de Conclusão de Curso de seus
orientandos na pauta semestral de apresentações.
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DO ORIENTANDO

Art. 15º. O orientando tem, entre outros, os seguintes deveres específicos:

I - Frequentar as reuniões semanais previamente definidas com seu orientador,para discussão e
aprimoramento do TCC;

II  -  cumprir  os  prazos  estabelecidos  pelo  orientador  no que concerne ao desenvolvimento do
Trabalho de Conclusão do Curso;

III  -  enviar  cópia  em arquivo  tipo  pdf  do  TCC para  o  professor  orientador  com 30  dias  de
antecedência à apresentação, para que essa envie aos professores da banca examinadora;

IV -  elaborar  e  entregar  a  versão final  do TCC, de acordo com o presente  Regulamento e  o
documento externo: “Manual Para Elaboração de Trabalhos De Conclusão de Curso”.

DA COORDENAÇÃO DO CURSO

Art. 16º. Caberá à Coordenação de Curso, ao qual o estudante está vinculado, as seguintes atribuições:

I - Formalizar os convites aos membros da banca;

II - Emitir as declarações de participação dos membros da banca;

III - Emitir parecer final de aprovação e encaminhar à CORES;

IV - Lançar a nota final do TCC no SUAP ou em sistema similar de registro acadêmico;

DA APRESENTAÇÃO FINAL DO TCC

Art.  17º.  A  sessão  de  apresentação  do  TCC  será  pública  e  virtual,  em  data  a  ser  definida  pelo
orientador, mediante autorização da Coordenação de Curso.

Art.  18º.  A divulgação das  informações  sobre  as  apresentações  de  TCC serão  de  competência  da
coordenação de curso.

Art. 19º. O tempo de apresentação oral do TCC será de, no máximo, 20 minutos, onde será feita a
apresentação do trabalho no formato de síntese.

Art.  20º.  Os avaliadores  dos  TCCs  deverão  emitir  um parecer  circunstanciado  sobre  os  trabalhos
apresentados, indicando, se for o caso, as correções que devem ser feitas no trabalho.

Art.  21º.  A atribuição das  notas  dar-se-á  após o encerramento da etapa de arguição,obedecendo o
sistema de notas individuais por examinador.

§ 1°. A nota final do estudante/dupla é o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos
membros da banca examinadora.

§ 2°. Para aprovação o estudante/dupla deve obter nota igual ou superior a 6,0(seis) na média das
notas individuais atribuídas pelos membros da banca examinadora.

§ 3°. No caso do TCC aprovado, após as eventuais correções indicadas pela banca examinadora a
serem implementadas, o estudante/dupla deverá entregar, ao orientador, 01 um arquivo eletrônico
do texto corrigido, em um prazo de até 30 dias. A entrega do diploma fica condicionada à entrega
da versão final do TCC.

Art. 22º. O estudante/dupla que não entregar ou apresentar oralmente o TCC, sem motivo justificado na
forma das normas em vigor, ou ainda não obtiver a média necessária para aprovação, deverá retornar as
orientações da atividade correspondente à finalização e à apresentação do TCC no próximo semestre ou
ano letivo.

Art. 23º. A ata de apresentação do TCC será assinada pelos membros da banca examinadora e pelo(s)
aluno(s) através do sistema SEI, ao final da sessão de apresentação.
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Art.  24º.  Cada  membro  da  banca  examinadora  terá  10  minutos  para  fazer  suas  observações  e
considerações sobre a apresentação do TCC.

DA BANCA EXAMINADORA DO TCC

Art. 25º. A banca examinadora será composta pelo docente orientador e/ou coorientador,  e por no
mínimo outros 2 membros avaliadores titulares designados pelo orientador.

Art.  26º.  O presidente  da banca examinadora será  o professor  Orientador ou na ausência  deste,  o
Coorientador  poderá  assumir  a  função.  Os  membros  avaliadores  titulares  podem  ser  professores
internos ou externos, ou profissional graduado com formação na área do trabalho apresentado.

Art. 27º. O professor Orientador deverá designar um quarto membro, chamado Suplente, com o mesmo
perfil dos Titulares; que se fará presente na banca, quando da impossibilidade de participação de um
dos titulares.

Art. 28º. Todos os membros da banca, incluindo o suplente, deverão tomar conhecimento do trabalho
que  será  avaliado,  assim como dar  suas  contribuições.  Sendo  que  para  o  Suplente  este  item será
obrigatório apenas no caso da ausência de um dos titulares;

Art. 29º. As intercorrências, de ordem tecnológica, que surgirem no decorrer das apresentações orais de
TCC serão dirimidas pelo professor orientador.

Art. 30º.  No caso de impossibilidade da participação de um dos membros titulares,esta deverá ser
comunicada com no mínimo 48 horas de antecedência, para ser acionado o suplente. Caso esse prazo
não seja cumprido, por demais intercorrências, mantém-se a banca e o professor titular enviará suas
considerações e parecer com avaliação do trabalho.

Art. 31°. Apenas será permitida a realização da banca examinadora do TCC mediante a presença do
professor Orientador e/ou Coorientador (como presidente da Banca) e de pelo menos 01 (um) dos
avaliadores titulares ou o suplente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32º. Os casos omissos e as interpretações deste regulamento devem ser resolvidos conforme as
normas em vigor do IFBA, mediante recurso da parte interessada à Coordenação de Curso.

Art. 33º. O presente regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

Documento assinado eletronicamente por Danilo Santos Souza, Diretor Geral Substituto de
Euclides da Cunha, em 10/04/2021, às 18:51, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1822165 e o código CRC
DAC8DB08.
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