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DA FINALIDADE E OBJETIVO 

Art 1 º -  O presente regimento tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos para a 

realização do Trabalho de Conclusão do Curso – TCC/Monografia do Curso de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia/Campus Eunápolis – IFBA/Campus Eunápolis, componente calcado na dimensão da 

autonomia intelectual e profissional do aluno e indispensável à concessão de grau de graduado. 

Art 2 º -  O TCC/Monografia tem o objetivo de possibilitar ao acadêmico a capacidade de 

produzir, a partir da investigação científica, conhecimento que demonstre sua capacidade de 

organização e estruturação de dados, habilidades experimentais, verbais e metodológicas na sua 

área de formação, favorecendo a sua formação profissional. 

DO TCC/MONOGRAFIA 

Art 3 º -  Entende-se por TCC/Monografia: 

a) Trabalho de caráter monográfico, realizado essencialmente em caráter individual, fruto de 

pesquisa científica e/ou revisão bibliográfica; 

§ 1º -  O TCC/Monografia deverá ser realizado durante o último semestre letivo do curso, sob o 

acompanhamento de um professor orientador e de acordo com o estabelecido nas presentes 

normas. 

§ 2º -  O aluno elaborará e desenvolverá o Projeto do TCC/Monografia, em torno de temas 

pertinentes a sua área de formação, para ser executado e concluído no curso da disciplina Trabalho 

de Conclusão de Curso, e apresentado sob a forma definida no caput deste artigo e aprovada pelo 

Colegiado do Curso.  

DAS COMPONENTES CURRICULARES 

Art 4 º -  Para desenvolver o TCC/Monografia o discente deverá cursar obrigatoriamente os pré-

requisitos definidos na matriz curricular vigente aprovada pelo Conselho Superior do IFBA. 

§ 1º -  Deverá haver uma homologação dos docentes orientadores de cada TCC/Monografia pelo 

Coordenador de Colegiado de Curso. 

§ 2º -   O docente envolvido com a componente TCC/Monografia manterá articulação constante 

com os professores orientadores. 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE COLEGIADO DO CURSO  

Art 5 º -  Compete à Coordenação de Colegiado do Curso: 

I -  Estar ciente dos Trabalhos de Conclusão que pretendem ser finalizados a cada semestre; 

II -  Homologar nome do orientador de cada TCC/Monografia; 

III -  Credenciar professores/pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior, quando 

couber; 

IV -  Analisar os recursos das avaliações dos professores orientadores e bancas avaliadoras; 

V -  Tomar, em primeira instância, todas as demais decisões e medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste regimento; 

VI -  Analisar e aprovar alterações neste regimento; 

VII -   Resolver os casos omissos neste regimento e interpretar seus dispositivos. 
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Parágrafo Único - Poderá a Coordenação de Colegiado do Curso convocar, quando necessário, 

reuniões com os Orientadores de TCCs, membros do Núcleo Docente Estruturante e membros do 

Colegiado do Curso, buscando cumprir e fazer cumprir este regimento. 

Art 6 º -  Ajudar os discentes a encontrarem um orientador adequado, obedecendo aos seguintes 

critérios: 

I -  Subáreas de conhecimento dentro da Informática; 

II -  Disponibilidade de tempo; 

III -  Experiência em orientações; 

IV -  Titulação dos professores; 

Art 7 º -  Ao Coordenador de Colegiado compete ainda, em especial: 

I -  Manter estreito relacionamento com os professores orientadores; 

II -  Proporcionar orientação básica aos alunos em fase de escolha de temos e orientadores do 

TCC/Monografia; 

III -  Elaborar e encaminhar aos professores orientadores as fichas de frequências e avaliações dos 

alunos; 

IV -  Convocar, sempre que necessárias, reuniões com os professores orientadores e alunos em 

fase de elaboração de TCC/Monografia; 

V -  Indicar professores orientadores para os alunos que não os conseguirem, na forma dos artigos 

Art 9 º - , Art 10 º -  e Art 11 º - ;  

VI -  Manter arquivo atualizado com os projetos de TCC/Monografia em desenvolvimento; 

VII -  Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste regulamento; 

VIII -  Definir, juntamente com o Colegiado do Curso, o calendário semestral, fixando prazos para 

entrega do TCC/Monografia bem como designar as bancas avaliadoras; 

IX -  Homologar as composições das bancas avaliadores, locais, datas e horários das defesas do 

TCC/Monografia; 

X -  Organizar, controlar e manter a versão final corrigida de cada TCC/Monografia, devento as 

mesmas serem encaminhas à biblioteca do campus para a disponibilidade em consultas e/ou 

pesquisas futuras; 

XI -  Decidir sobre os casos omissos.  

DOS PROFESSORES ORIENTADORES TCC/MONOGRAFIA 

Art 8 º -  O professor orientador de TCC deverá ser docente do IFBA/Campus Eunápolis ou de 

outras IES, desde que credenciados pela Coordenação de Colegiado de Curso.  

Parágrafo Único - Para o credenciamento será necessária à comprovação de que o candidato a 

orientador tem competência reconhecida na área de estudo do TCC/Monografia, comprovada no 

Currículo da Plataforma LATTES, com titulação mínima de mestre. 

 

Art 9 º -  Caberá ao aluno escolher o professor orientador dentre a relação divulgada pela 

Coordenação de Colegiado de Curso. 

http://www.ifba.edu.br/


Avenida David Jonas Fadini, s/n, Rosa Neto – Eunápolis / BA, Cep 45823-431 – Tel: (73) 3281-2266/2267 
Site: www.ifba.edu.br  

4 

 

Art 10 º -  Cada professor poderá orientar uma quantidade variável de TCCs, desde que 

homologada pela Coordenação de Colegiado de Curso.  

Art 11 º -  A solicitação de troca de orientador pelo aluno será avaliada pela Coordenação de 

Colegiado de Curso e pela Coordenação de TCC, conjuntamente. 

Art 12 º -  Compete ao orientador: 

I -  Orientar o aluno na elaboração e desenvolvimento do TCC/Monografia; 

II -  Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC/Monografia; 

III -  Estar disponível, em horário previamente fixado, para prestar atendimento a seus alunos 

orientandos; 

IV -  Entregar as fichas de freqüência e avaliação devidamente preenchidas e assinadas; 

V -  Avaliar os relatórios parciais que lhe forem entregues pelos co-orientadores, quando for o 

caso, ao término de cada etapa do TCC/Monografia, atribuindo-lhes as respectivas notas; 

VI -  Participar das defesas para as quais estiver designado; 

VII -  Verificar as implementações das correções requeridas pela banca avaliadora, bem como a 

formatação da versão corrigida do TCC/Monografia de acordo com as normas técnicas de redação;  

VIII -  Encaminhar as Atas de defesas ao Coordenador, acompanhadas das fichas devidamente 

preenchidas e assinadas; 

IX -  Encaminhar cópias do TCC aos membros da banca avaliadora com prazo mínimo de 15 

(quinze) dias antes da defesa;  

X -  Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

Art 13 º -  É facultativa a existência de um co-orientador, podendo ser um membro externo ao 

IFBA/Campus Eunápolis, desde que tenha alguma relação de conhecimento com o trabalho em 

desenvolvimento e que tenha sido credenciado pela Coordenação de Colegiado de Curso.  

DA BANCA AVALIADORA 

Art 14 º -  A banca examinadora terá no mínimo 03 (três) integrantes e será constituída de:  

I -  Professor Orientador; 

II -  Professor Convidado; 

III -  Professor Convidado ou Avaliador Externo ao Campus; 

Art 15 º -  A banca avaliadora deve ser indicada pelo orientador e homologada em reunião de 

Coordenação de Colegiado de Curso.  

DOS ALUNOS 

 

Art 16 º -  O aluno em fase de realização do TCC/Monografia tem, entre outros, os seguintes 

deveres específicos: 

I -  Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC/Monografia ou pelo seu 

orientador; 

II -  Elaborar a versão definitiva do TCC/Monografia, de acordo com o presente regulamento e 

as instruções de seu orientador; 

III -  Encaminhar a versão corrigida do TCC/Monografia para a Banca Avaliadora, 

comprometendo-se a apresentar as correções sugeridas; 

IV -  Entregar à Coordenação de Colegiado de Curso a versão definitiva de seu TCC/Monografia, 

com visto da Banca Avaliadora, a partir do Termo de Aprovação, devidamente corrigida, em 01 

http://www.ifba.edu.br/
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(uma) cópia impressa, em brochura, e outra digitalizada, em mídia e em arquivo em PDF, para 

serem depositadas na Biblioteca do Campus, sob pena de não receber seu Certificado de Conclusão 

de Curso/Diploma caso descumpra essa exigência; 

V -  A entrega que trata o item anterior deve acontecer no prazo máximo de 6 (seis) meses após 

a conclusão do último semestre letivo. 

VI -  Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender a versão final de 

seu TCC/Monografia.  

DO TRABALHO FINAL DE CURSO 

Art 17 º -  O TCC/Monografia deverá estar de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT.  

DA DEFESA 

 

Art 18 º -  A defesa do TCC/Monografia será aberta ao público e deverá ocorrer do âmbito das 

instalações do IFBA/Campus Eunápolis. 

Art 19 º -  A defesa do TCC/Monografia seguirá a seguinte seqüência de atividades: 

I -  Apresentação oral, por parte do graduando em tecnólogo em análise e desenvolvimento de 

sistemas, à Banca Avaliadora com duração mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) minutos; 

II -  Argüição por parte dos membros da banca avaliadora, quando couber; 

III -  Deliberação sobre as correções e menções pela Banca Avaliadora.  

 

Art 20 º -  Não havendo o comparecimento de um dos membros da banca avaliadora, será nomeado 

pela Coordenação de TCC um membro suplente para assumir a vaga gerada na referida banca, 

para que não haja prejuízo do cumprimento da determinação definida no Artigo anterior. 

Art 21 º -  A banca avaliadora, por maioria, pode determinar ao aluno que reformule aspectos do 

seu TCC/Monografia. 

§ 1º -  Quando for determinado que haja a reformulação de partes do TCC/Monografia, a nota não 

deve ser lançada na caderneta até que sejam entregues os exemplares corrigidos;  

§ 2º -  O prazo para apresentar as alterações determinadas é de no máximo 15 (quinze) dias; 

§ 3º -  O aluno deverá entregar à Coordenação de Colegiado de Curso a versão final do TCC, 

acompanhada de declaração do orientador, atestando que as sugestões foram acatadas e as 

correções realizadas pelo aluno. 

Art 22 º -  A Ata da Defesa do TCC/Monografia deve ser assinada por todos os membros da banca 

avaliadora. 

Art 23 º -  O aluno que não entregar o TCC/Monografia, ou que não se apresentar para a sua defesa 

oral, sem motivo justificado, estará automaticamente reprovado na disciplina de TCC/Monografia. 

§ 1º -  Considera-se como motivo justificado: 

http://www.ifba.edu.br/
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I -  Tratamento de saúde comprovado através de atestado médico contendo CID da doença e 

CREMEB do médico e validado pelo serviço médico do IFBA/Campus Eunápolis, quando couber; 

II -  Falecimento de parentes de 1º grau comprovado através de atestado de óbito; 

III -  Motivo decorrente de casos fortuitos ou de força maior, que impeça a vinda do aluno ao 

IFBA/Campus Eunápolis no dia e hora marcados para a defesa. 

§ 2º -  Em caso de justificativa comprovada, o aluno terá até 48 (quarenta e oito) horas letivas 

após a data marcada, para solicitar nova defesa, cabendo ao Coordenador de TCC consultar a banca 

avaliadora sobre uma nova data para defesa. 

§ 3º -  A nova data para a defesa não poderá ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias a partir da 

data inicial prevista.  

Art 24 º -  A reprovação será definitiva, nos casos em que houver, tendo o aluno que cursar 

novamente a componente curricular TCC/Monografia. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art 25 º -  Este regimento só pode ser alterado através de voto da maioria absoluta dos membros 

presentes a reunião do Colegiado de Curso, convocado para apreciar o assunto e das demais 

instâncias competentes para a sua análise no âmbito do Instituto.  

Art 26 º -  Compete à Coordenação de Colegiado do Curso dirimir dúvidas e omissões referentes 

à interpretação deste regimento, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos 

complementares que se fizerem necessários. 

Art 27 º -  Este regimento integra a proposta curricular do Curso Tecnologia em Analise e 

Desenvolvimento de Sistemas do IFBA/Campus Eunápolis, como anexo, e entra em vigor na data 

de sua aprovação pela Direção Geral do IFBA/Campus Eunápolis.  

http://www.ifba.edu.br/

