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RESOLUÇÃO Nº 1/2010 

Cuida da regulamentação de TCC e Monografia 

MANOEL FERNANDO PASSAES, ADMINISTRADOR DA FACULDADE 

DE EDUCAÇÃO E LETRAS DON DOMÊNICO – FECLE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 

relacionadas aos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC e às Monografias dos 

Cursos da Faculdade de Educação, Ciências e Letras “Don Domênico”, bem como 

estabelecer normas para a sua elaboração e apresentação. 

 

Art. 2º Os trabalhos elaborados pelos acadêmicos consistem em pesquisa 

individual, orientada, apresentada sob a forma de TCC/Monografia, em área 

específica do conhecimento dos cursos. 

§ 1º O trabalho deve ser apresentado até 30 dias antes da conclusão de curso, 

sob pena de reprovação na disciplina e rematrícula na mesma, no período 

imediato, o que implica em pagamento mensal, por disciplina, no valor vigente. 

§ 2º Os alunos de anos anteriores a 2010 (dois mil e dez) têm o prazo de até 60 

(sessenta) dias, a partir da data de assinatura desta Resolução, para a entrega de 

sua Monografia (exclusivo para Pós-Graduação).  

 

  Art. 3º São objetivos dos trabalhos de TCC/Monografia: 

I -  oportunizar ao acadêmico a elaboração de texto cujo tema seja de conteúdo 

pertinente ao seu curso, com desenvolvimento lógico, domínio conceitual e grau 

de profundidade compatível com o nível de graduação/pós-graduação; 

II – propiciar o estímulo à consulta de bibliografia especializada, à produção 

científica e à sua divulgação; 
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III - proporcionar o aprimoramento do conhecimento de um tema, de uma obra ou 

de um autor na área de seu curso; 

IV - promover a integração do ensino com a pesquisa e extensão. 

 

CAPÍTULO II 

DO TRABALHO 

 
Art. 4º O(A) TCC/Monografia é desenvolvido(a) na disciplina de Orientação para 

Elaboração de Monografia. 

Algumas recomendações para a elaboração do TCC/Monografia, respeitando-

se as questões éticas apontadas neste regimento, são: 

I - todos os autores devem ser explicitamente indicados no trabalho, deixando-se 

claro quais foram as suas contribuições no trabalho; 

II - não se deve atribuir autoria a pessoas que não tiveram uma cota de 

participação significativa na elaboração do trabalho; 

III - não se admite que o trabalho tenha sido integralmente copiado (digitado ou 

elaborado através de “cópia e colagem”) ou comprado; 

IV - o trabalho pode conter pequenos trechos transcritos ipsis litteris desde que 

este trecho seja colocado entre aspas e que a fonte seja claramente identificada; 

V - o trabalho pode reproduzir ideias de terceiros, modificando de alguma forma o 

trecho original, desde que a fonte seja claramente identificada. 

 

DO PROJETO E DO TCC/ DA MONOGRAFIA 

 
Art. 5º O acadêmico deve elaborar seu projeto observando o presente 

Regulamento, sob a orientação. 

Parágrafo único - A estrutura formal do projeto deve seguir as normas da ABNT 

(modelo no manual para apresentação da monografia e trabalhos acadêmicos – 

vol.1). 
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Art. 6º O projeto deve apresentar os seguintes elementos: 

I- capa; 

II- folha de rosto; 

III- sumário; 

IV- apresentação ou introdução; 

V- tema; 

VI- delimitação do tema; 

VII- problema(s); 

VIII- hipótese(s) (opcional); 

IX- objetivo geral e objetivos específicos; 

X- justificativa; 

XI- referencial teórico; 

XII- metodologia; 

XIII- cronograma de desenvolvimento; 

XIV- referências bibliográficas. 

 

Art. 7º O projeto deve ser entregue ao professor orientador na data estabelecida. 

Parágrafo Único - Cabe ao professor orientador a avaliação e aprovação do 

projeto preliminar apresentado pelo acadêmico. 

 

Art. 8º A não aprovação do TCC/Monografia implica na reprovação da disciplina 

Orientação para Elaboração de Monografia e, em consequência a aplicação do§ 1º 

do Art. 2º desta Resolução.   

 

Art. 9º A exemplo do projeto, o TCC/Monografia deve ser elaborado conforme as 

normas da ABNT. 

 

Art. 10 O TCC/Monografia é apresentado com a estrutura constante no manual 

para apresentação da monografia e trabalhos acadêmicos (vol.1). 
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Art. 11 O TCC/Monografia deve ser entregue ao orientador até a data estabelecida 

no início da disciplina. 

Parágrafo Único - Feita a avaliação, o TCC/Monografia retorna ao aluno para 

eventuais ajustes ou correções e, num prazo máximo de 15 dias, é devolvido ao 

professor orientador, em CD e uma cópia impressa encadernada em capa dura 

preta e escrita em dourado para a biblioteca, observando-se as normas internas 

estabelecidas pela Faculdade. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 12 Compete ao orientador: 

I – elaborar o calendário das atividades relacionadas com o TCC/Monografia; 

II – discutir com o orientando as viabilidades de realizar um TCC/Monografia sobre 

o tema escolhido; 

III – oferecer as informações básicas necessárias para a elaboração de trabalho 

da natureza do TCC/Monografia; 

IV – supervisionar a elaboração dos projetos e colaborar na sua feitura; 

V – atender e orientar os acadêmicos em todas as etapas do desenvolvimento do 

trabalho, em horário previamente estabelecido; 

VI – avaliar os aspectos técnicos e formais do TCC/Monografia; 

VII – encaminhar os TCCs/Monografias para a Biblioteca; 

VIII – catalogar e disponibilizar todos os TCCs/Monografias à Coordenação do 

curso; 

IX – fazer cumprir os prazos para entrega do projeto e do TCC/Monografia; 

X – Advertir o orientando quanto ao dever de manter os princípios éticos na 

execução da pesquisa; 

XI – responsabilizar-se pelo caráter pessoal do trabalho que vem sendo realizado 

pelo orientando; 
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XII – cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS RESPONSABILIDADES DOS ACADÊMICOS 

 

Art. 13 Compete aos acadêmicos: 

I – atuar em consonância com seu professor orientador; 

II – manter contato, no mínimo semanal, com o orientador para apresentar a 

evolução da pesquisa; 

III – cumprir os prazos estabelecidos para a entrega do projeto e do trabalho final; 

IV – cumprir os prazos para entregar o TCC/Monografia em versão final, caso haja 

necessidade de reajustes após a avaliação; 

V – zelar pela honestidade intelectual do trabalho. EM CASOS DE PLÁGIO - todas 

as suspeitas de fraude acadêmica, seja a utilização de trabalhos já realizados, 

nesta ou em outras instituições, seja o recorte de partes de outros trabalhos, serão 

rigorosamente verificados. Constatado plágio será anulado o TCC/Monografia e 

todos os atos dela decorrentes. Considera-se plágio, quando: 

a) o aluno apresentar monografia alheia, como sua; 

b) o texto monográfico do aluno contiver as mesmas palavras de texto de outro 

autor total ou parcialmente, formando ideias de semelhante conteúdo, sem 

o consentimento de seu autor e sem indicação da fonte; 

c) o texto monográfico equivaler a imitação da obra alheia. 

Parágrafo único: Em caso de confirmação das suspeitas será nomeada uma 

comissão de ética presidida pelo Diretor Acadêmico, com a presença do 

coordenador do curso e o professor orientador do TCC/Monografia que irão 

analisar a extensão e a gravidade do plágio acadêmico, ficando o acadêmico   

passível de aplicação das normas disciplinares da FECLE.  

VI – cumprir as normas estabelecidas neste Regulamento. 
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CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES DOS COORDENADORES DE CURSO 

 

Art. 14 Compete aos Coordenadores de Curso: 

I – emitir e assinar, ao final do processo, certificação aos professores que orientam 

TCCs/Monografias. 

II – providenciar a inserção deste Regulamento no site da FECLE. 

 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 15 A avaliação do TCC/Monografia é feita pelo professor orientador, de 

acordo com as normas vigentes da FECLE. 

 

Art. 16 O professor orientador é responsável direto pelo conteúdo do trabalho e, 

acima de tudo, observar os aspectos técnicos e formais do trabalho. 

 

Art. 17 Após a avaliação do professor orientador, expressa em pareceres escritos, 

é atribuída a nota final ao TCC/Monografia. 

Parágrafo Único - Os pareceres avaliativos devem ser elaborados observando os 

seguintes critérios: 

I – Quanto ao processo, equivalendo a 30% da nota. 

a) desenvolvimento/acompanhamento do TCC/Monografia. 

II – Quanto ao trabalho realizado, equivalendo a 70% da nota. 

a) conteúdo desenvolvido; 

b) originalidade na abordagem do tema; 

c) adequação linguística; 

d) aspectos formais. 
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Art. 18 Será APROVADO o aluno que: 

      I – cumprir 75% da frequência do semestre da referida disciplina; 

II – quando no final da média, atingir nota igual ou superior a 7,0 (sete); 

III – depositar a versão impressa em capa dura do TCC/Monografia e o arquivo 

salvo no CD, conforme calendário estabelecido pelo orientador com as devidas 

correções/sugestões.  

 

Art. 19 Será REPROVADO o aluno que: 

I - não cumprir 75% da frequência do semestre da referida disciplina; 

II - obtiver média final inferior a 7,0 (sete); 

III - não comprovar o mínimo de orientações exigidas - Ficha de Acompanhamento 

de Orientações. 

IV - não depositar a versão impressa em capa dura do TCC/Monografia e o 

arquivo salvo no CD nas datas e prazos estabelecidos, conforme Cronograma de 

Atividades estabelecido pelo orientador; 

V - não realizar os acertos/sugestões determinados pelo orientador. 

 
Art. 20 Em caso de REPROVA: 

I - o acadêmico poderá continuar com o mesmo tema desde que o motivo não 

tenha sido plágio. Quando reprovado por plágio fica o aluno impedido de continuar 

com o mesmo tema; 

II - não há recuperação da nota atribuída ao TCC/Monografia. A reprovação nas 

atividades atinentes à Orientação de Monografia implicará o acadêmico cursá-la 

novamente;  

a) se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não com o mesmo tema 

do TCC/Monografia; 

b) optando por mudança de tema, o aluno deve reiniciar as atividades atinentes 

ao TCC/Monografia, a partir da elaboração do projeto de pesquisa. 
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III - é reprovado automaticamente, com atribuição de nota 0 (zero), o acadêmico 

que cometer qualquer das seguintes faltas: 

a) plágio; 

b) compra de trabalho; 

c) falsificação de documentos; 

d) utilização de dados fictícios não colhidos conforme previsto no projeto de 

pesquisa. 

Parágrafo único - Caso seja comprovado plágio o aluno estará automaticamente 

reprovado sem direito a recurso e sem direito à reformulação do TCC/Monografia 

em que for contatado e comprovado plágio total ou parcial em qualquer etapa do 

trabalho pelo orientador, implicando também em outras sanções previstas na Lei 

de Direitos Autorais nº. 9.610, de 19.02.98, sendo que a Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras “Don Domênico” ficará isenta de qualquer responsabilidade 

sobre atitude ilícita do acadêmico.  

IV – o acadêmico reprovado por plágio não terá acesso a cópia do trabalho onde 

constam as anotações das fontes plagiadas. Caso desejar uma cópia, deverá 

requerer seu pedido junto a Secretaria da Faculdade e assumir os custos das 

cópias.  

V - ao aluno matriculado nas atividades atinentes à Orientação de Monografia cuja 

Monografia Final tenha sido reprovada, é vedada o deposito dela ou de nova 

Monografia Final no período equivalente ao semestre da reprovação qualquer que 

seja a alegação. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 21 Os casos omissos neste Regulamento deverão ser resolvidos pela 

Coordenação do Curso. 
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Art. 22 Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria 

da FECLE Don Domênico.  

 

Guarujá, 15 de abril de 2010. 

 

___________________________ 

Manoel Fernando Passaes 

Administrador da FECLE 


