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REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso do Curso em Engenharia Elétrica do Centro Universitário 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC fundamenta-se no Art.6°, inciso V da 

Resolução CNE/CES nº 2 de 24 de abril de 2019, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos Cursos de Engenharia. 

 

Art. 2º Os objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso são: 

 Dar oportunidade ao aluno, de experiência, em atividade de pesquisa, complementando o 

estudo científico e técnico com o desenvolvimento da prática profissional; 

 Colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, na área escolhida para 

a pesquisa, propiciando, ao aluno, oportunidade para o desenvolvimento das habilidades do 

engenheiro pesquisador; 

 Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas. 

 

Art. 3º A carga horária do Trabalho de Conclusão de Curso é de 60 horas, em que 30 horas estão 

alocadas como componente curricular no 9º período, denominada na matriz como “Trabalho de 

Conclusão de Curso I” e 30 horas alocadas como componente curricular no 10° período, denominada 

na matriz como “Trabalho de Conclusão de Curso II”. 

 

Art. 4º São pré-requisitos do Trabalho de Conclusão de Curso:  

 Estar regularmente matriculado. 

 Ter cumprido no mínimo 70% das componentes curriculares obrigatórias do curso. 

 Estar aprovado no Trabalho de Conclusão de Curso I para cursar o Trabalho de 

Conclusão de Curso II.  

 

Art. 5º O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser desenvolvido em dupla. 

Parágrafo Único. Caso o aluno deseje realizar o trabalho individualmente o mesmo deverá 

notificar formalmente sua intenção ficando o coordenador do curso responsável em emitir um parecer 

favorável a solicitação. A notificação deve ser feita por meio de formulário conforme modelo do 

Anexo I. 

 



 

 

Art. 6º Para realizar a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, a dupla de alunos contará com 

a orientação de um professor orientador.  

Parágrafo único: É a dupla de alunos quem escolhe e convida o professor orientador de acordo 

com a área de seu interesse. Cabe ao professor aceitar o convite. Uma vez aceito, é feita a 

comunicação ao Coordenador de Curso por meio da Carta de Aceite do Orientador, conforme modelo 

no Anexo II desse regulamento. 

 

Art. 7º A dupla de alunos deverá escolher, com o auxílio do professor orientador, um tema de 

pesquisa que esteja dentro da proposta do Projeto Pedagógico do Curso. São as possibilidades: 

 Energias Renováveis; 

 Eficiência Energética; 

 Controle de Processos; 

 Telecomunicações; 

 Sistemas de Potência; 

 Instalações Elétricas Prediais e Industriais; 

 Sistemas Digitais; 

 Máquinas Elétricas; 

 Automação; 

 Eletromagnetismo; 

 Ciência dos Materiais Elétricos; 

 Regulamentação e Mercados de Energia e; 

 Engenharia Clínica. 

Parágrafo único. O Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Elétrica poderá ser um 

trabalho experimental, uma pesquisa bibliográfica, desenvolvimento de projetos de extensão, relatos 

de estágio ou, ainda, uma composição destes. Este deve ter relevância científica, tecnológica ou 

educacional. 

 

Art. 8º A componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso I tem como objetivos específicos 

ampliar o conhecimento das diversas áreas de atuação do egresso, fornecer a avaliação crítica do 

campo de atuação profissional e dar início à construção do trabalho de conclusão de curso.  

§ 1º Corresponde a essa etapa a elaboração e redação do Projeto de Pesquisa, que será apresentado 

e avaliado de acordo com as normas estabelecidas por este regulamento. 



 

 

§ 2º A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I será ministrada por um professor do curso 

de Engenharia Elétrica. 

§ 3º No decorrer da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, a dupla de alunos deverá 

elaborar uma proposta de projeto de pesquisa, contendo a identificação do orientador e coorientador, 

quando esse existir, o tema do trabalho, sua relevância, os objetivos, os resultados esperados, a 

metodologia, a infraestrutura necessária, o cronograma de trabalho, o referencial teórico e a 

bibliografia básica. 

§ 4º A entrega final do Trabalho de Conclusão de Curso deve ser realizada no seguinte formato:  

 Um arquivo digital do Projeto de Pesquisa ao professor da disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso I, via portal educacional; 

 Uma cópia colorida impressa ao avaliador da mostra de trabalhos, por meio de protocolo 

na secretaria das coordenações de curso e; 

 Termo de Responsabilidade de Plágio (Anexo III) 

§ 5º A nota final da disciplina TCC I será a média ponderada das avaliações do professor da 

disciplina (peso 20%), do possível orientador (peso 40%) e do avaliador do projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso (peso 40%). 

§ 6º Será realizada uma mostra de trabalhos ao final do semestre em que as duplas devem elaborar 

um banner e o apresentar. Essa apresentação terá até 10 minutos.  

§ 7º A nota final da avaliação realizada pelo avaliador será composta pela média ponderada da 

nota do trabalho escrito (peso 70%) e da apresentação oral (peso 30%) na mostra de trabalhos. Os 

critérios estabelecidos para as referidas notas estão descritos no Anexo IV 

§ 8º A nota final da avaliação do professor da disciplina será baseada na frequência e na 

participação dos alunos nas aulas. O acompanhamento poderá ser feito através da ficha de 

acompanhamento do Anexo V ou outra metodologia definida pelo professor.  

§ 9º A nota final da avaliação do possível orientador será baseada na nota atribuída ao trabalho 

escrito feito pelos orientados e a interação dos mesmos com o orientador durante a elaboração do 

documento. 

§ 10º O documento final escrito pelos alunos deverá ser entregue ao avaliador com no mínimo 10 

dias úteis antes da realização da mostra de trabalhos.  

§ 11º Será considerado aprovado na disciplina TCC I o aluno que obtiver Nota Final igual ou 

superior a 60 (sessenta) pontos e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades 

presenciais definidas pelo professor da disciplina. 

 



 

 

Art. 9º A componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso II tem como objetivo o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa proposto na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I, 

culminando na produção final do artigo a ser defendido oralmente em uma Banca Examinadora. 

§ 1º O documento final do Trabalho de Conclusão de Curso será entregue na forma de artigo, com 

não mais de 20 páginas, e estrutura de acordo com o Modelo de Artigo da Revista Científica do 

UNITPAC. O referido modelo pode ser encontrado no endereço eletrônico 

“https://www.unitpac.com.br/sites/revista-cientifica/normas-para-artigos”.  

§ 2º Cada dupla de alunos terá por direito, a partir do Trabalho de Conclusão II, uma hora de 

orientação por semana. 

Parágrafo único. O orientador e o aluno deverão preencher a ficha de acompanhamento do Anexo 

V e a entregá-la junto do artigo final do Trabalho de Conclusão de Curso, de modo a evidenciar a 

realização dos encontros semanais.  

§ 3º É função do professor da disciplina definir um cronograma para as entregas e realização das 

bancas.  

§ 4º A entrega final do Trabalho de Conclusão de Curso deve ser realizada no seguinte formato:  

 Um arquivo digital do artigo final ao professor da disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso II, via portal educacional; 

 Duas cópias coloridas impressas aos membros da Banca Examinadora, por meio de 

protocolo na secretaria das coordenações de curso; 

 Carta de autorização de defesa por parte do professor orientador (Anexo VI); 

 Termo de Responsabilidade de Plágio (Anexo III) e; 

 Fichas de Acompanhamento da Orientação (Anexo V). 

§ 5º O professor da disciplina deverá compor a Banca Examinadora com três profissionais, sendo 

eles: 

 O professor orientador; 

 Um professor do Curso e; 

 Um profissional com formação na área a convite (não está previsto nenhum tipo de 

remuneração). 

I – O professor orientador deverá encaminhar para o profissional convidados a carta convite, 

seguindo o modelo do Anexo VII. 

II – O membro externo poderá participar da banca, via videoconferência.  

§ 6º As apresentações orais dos Trabalhos de Conclusão de Curso devem acontecer em uma data 

pré-definida pelo Coordenador do Curso e o professor da disciplina, em uma seção aberta ao público. 



 

 

Ao final da apresentação a Banca Examinadora poderá arguir a dupla de alunos em relação ao trabalho 

apresentado. O tempo para defesa oral será distribuído da seguinte forma: 

 Tempo para apresentação do trabalho pelos alunos: 20 à 30 min; 

 Tempo para arguição e comentários pela banca: 30 min. 

§ 7º A não entrega do TCC pelo acadêmico na data aprazada, ou a ausência do mesmo para defesa 

oral sem motivo justificado, na forma da legislação em vigor, equivale à reprovação na disciplina. 

§ 8º A nota final da disciplina TCC II será atribuída através da média aritmética dos membros da 

banca.  

Parágrafo único. Os critérios de avaliação sob os quais o trabalho escrito e a apresentação serão 

corrigidos estão descritos na ficha de avaliação do Anexo VIII  

§ 9º Havendo a necessidade, a Banca Examinadora poderá condicionar a aprovação do aluno a 

uma série de correções do documento final.  

§ 10º Será considerado aprovado na disciplina TCC II o aluno que obtiver Nota Final igual ou 

superior a 60 (sessenta) pontos e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades 

presenciais definidas pelo professor da disciplina. 

§ 11º Após a avaliação da Banca Examinadora e, estando o aluno aprovado na disciplina, o mesmo 

terá um número previamente determinado de dias, para corrigir o artigo e apresentar uma cópia digital 

à Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica acompanhada do termo de ciência que o professor 

orientador declara que o artigo foi devidamente corrigido e do termo de autorização que seu trabalho 

pode ser inserido no repositório institucional (Anexo IX), sendo a nota final de no mínimo 85% 

(oitenta e cinco por cento) de aproveitamento fator de decisão. 

Parágrafo único. Para os casos em que a Banca Examinadora condicionou a aprovação a uma 

série de correções, caberá ao professor orientador verificar se as solicitações da Banca Examinadora 

foram atendidas e junto de apenas um dos outros membros da banca examinadora emitir um parecer 

favorável à aprovação.  

§ 12º A banca deverá registrar as notas e considerações sobre o trabalho na Ata de Avaliação e 

Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, devendo a mesma ser entregue ao professor da disciplina 

de TCC no mesmo dia da defesa. 

§ 13º O professor da disciplina poderá participar da Banca Examinadora de Trabalho de 

Conclusão de Curso a convite do professor orientador e do aluno. 

 

Art. 10º - O professor orientador tem suas atribuições definidas como: 

 Auxiliar os alunos na definição do tema a ser pesquisado; 



 

 

 Orientar e acompanhar o trabalho de pesquisa, definindo as atividades a serem 

desenvolvidas e conferindo sua efetiva realização; 

 Verificar e anotar a presença dos alunos nos horários designados para comparecer às 

orientações; 

 Orientar na elaboração do trabalho; 

 Verificar se o aluno cursou as disciplinas referentes à área de pesquisa pretendida e; 

 Encaminhar carta convite ao avaliador externo. 

 

Art. 11º - Os alunos orientados têm suas atribuições definidas como: 

 Desenvolver com responsabilidade as atividades que lhe forem atribuídas; 

 Procurar, imediatamente, o professor orientador se, durante o decorrer das atividades do 

Trabalho de Conclusão de Curso, for verificado qualquer problema; 

 Apresentar os resultados da pesquisa com clareza e de acordo com os padrões 

estabelecidos neste documento e; 

 Zelar pelo bom nome da instituição. 

 

Art. 12º - Os professores das disciplinas têm suas atribuições definidas como: 

 Acompanhar, juntamente com o orientador, o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

de Curso durante o semestre; 

 Definir um cronograma com as datas de entrega e realização de bancas; 

 Designar, juntamente com o professor orientador, os membros da banca examinadora e; 

 Elaborar e encaminhar para os membros das bancas examinadoras Declaração de 

Participação em Banca Avaliadora de TCC. 

 

Art. 13º Qualquer fato que não esteja contemplado por esse regulamento, terá seu caso avaliado e 

decidido pelo colegiado do curso de Engenharia Elétrica.  

 

Art. 14º Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso. 

 

  



 

 

Anexo I – Termo de Solicitação de Trabalho de Conclusão de Curso Individual 

 

Eu, ___________________________________________________________________, CPF nº 

____________________________, Registro Acadêmico nº _______________________ na 

qualidade de estudante de graduação do Curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC, solicito a realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso de forma individual. A solicitação decorre do seguinte motivo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

Declaro também estar ciente que deverei cumprir com os mesmo prazos e requisitos que os demais 

alunos que realizam os trabalhos em dupla, não podendo em momento algum justificar o não 

cumprimento de prazos pela condição de realizar o trabalho de forma individual. 

 

Araguaína, ______ de __________________ de ________.  

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) Estudante  

 

 

 

Parecer do Coordenador (  ) Deferido (  ) Indeferido 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Coordenador  



 

 

Anexo II – Carta de Aceite do Orientador  

 

 

 

 

Senhor Coordenador: 

 

 

 

Eu, Professor (a) ____________________________________________________________________, 

declaro que aceito orientar o Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos 

________________________________________ e _______________________________________ 

intitulado como ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

me comprometendo a assessorá-los(as) e a participar das atividades previstas durante o semestre letivo de 

__________ / ____. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) Professor(a) 

 

 

 

 

Araguaína, ____de _______________ de 20____. 

 

  



 

 

Anexo III – Termo de Responsabilidade de Plágio 

 
O presente termo é documento integrante da entrega final do Trabalho de Conclusão de Curso através 

dele eu, ________________________________________________________, CPF nº 

____________________________, RG nº ____________________________________, na 

qualidade de estudante de graduação do Curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos – UNITPAC, declaro que o Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado, requisito necessário à obtenção do grau de Engenheiro(a) Eletricista, encontra-se 

plenamente em conformidade com os critérios técnicos, acadêmicos e científicos de originalidade. 

Nesse sentido, declaro, para os devidos fins, que: 

 O referido TCC foi elaborado com minhas próprias palavras, ideias, opiniões e juízos de valor, 

não consistindo, portanto, PLÁGIO, por não reproduzir, como se meus fossem, pensamentos, 

ideias e palavras de outra pessoa; 

 As citações diretas de trabalhos de outras pessoas, publicados ou não, apresentadas em meu 

TCC, estão sempre claramente identificadas e com a completa referência bibliográfica de sua 

fonte, de acordo com as normas estabelecidas pelo modelo do artigo e as normas da ABNT; 

 Todas as séries de pequenas citações de diversas fontes diferentes foram identificadas como 

tais, bem como às longas citações de uma única fonte foram incorporadas suas respectivas 

referências bibliográficas, pois fui devidamente informado(a) e orientado(a) a respeito do fato 

de que, caso contrário, as mesmas constituiriam plágio; 

 Todos os resumos e/ou sumários de ideias e julgamentos de outras pessoas estão 

acompanhados da indicação de suas fontes em seu texto e as mesmas constam das referências 

bibliográficas do TCC, pois fui devidamente informado(a) e orientado(a) a respeito do fato de 

que a inobservância destas regras poderia acarretar alegação de fraude. 

O(a) Professor(a) responsável pela orientação de meu trabalho de conclusão de curso (TCC) 

apresentou-me a presente declaração, requerendo o meu compromisso de não praticar quaisquer atos 

que pudessem ser entendidos como plágio na elaboração de meu TCC, razão pela qual declaro ter 

lido e entendido todo o seu conteúdo e submeto o artigo para apreciação da banca examinadora 

previamente divulgada. 

 

Araguaína, ______ de __________________ de ________.  

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) Estudante  

 

  



 

 

 

Anexo IV – Ficha de Avaliação da Banca de TCC I – Engenharia Elétrica 

 

Nome do(s) acadêmico(s): 

 

 

Título do TCC: 

 

 

Nome do avaliador: 

 

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO Nota 

1) Introdução (Apresenta contextualização, identificação do problema, 

objetivo e proposta de trabalho). 
(0-10)  

2) Utilização de referencial teórico atualizado e adequado ao problema 

de pesquisa. 
(0-15)  

3) Metodologia (Apresentação de forma clara e objetiva da proposta 

metodológica em coerência com os objetivos do trabalho). 
(0-15)  

4) Os resultados esperados são factíveis (0-10)  

5) Adequação à norma culta da língua portuguesa. (0-10)  

6) Referências bibliográficas estão adequadas e atualizadas. (0-10)  

NOTA TOTAL TRABALHO ESCRITO (0-70)    

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO Nota 

1) Domínio do assunto pelos alunos. (0-5)  

2) Clareza e objetividade na exposição. (0-5)  

3) Qualidade e organização do material da apresentação. (0-5)  

4) Esclarecimentos prestados à Banca Examinadora. (0-5)  

5) Postura dos alunos (0-5)  

6) Apresentação dentro do tempo previsto (10 min.) (0-5)  

NOTA TOTAL APRESENTAÇÃO (0-30)  

NOTA FINAL (0-100)  

 

 

___________________________________ 

Assinatura do avaliador 

 



 

 

Anexo V – Ficha de Acompanhamento TCC 

Data Atividade Observações 
Assinatura 

Professor 

Assinatura 

Aluno 

dd/mm 
    

dd/mm 
    

dd/mm 
    

dd/mm 
    

dd/mm 
    

dd/mm 
    

dd/mm 
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Anexo VI – Carta de Autorização de Defesa pelo Orientador  
 

 

 

 

Senhor Coordenador: 

 

 

 

Eu, Professor (a) ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________autorizo os alunos 

__________________________________________________e_______________________________

_______________________________ defenderem perante a banca examinadora o artigo intitulado 

como _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) Professor(a) 

 

 

 

 

Araguaína, ____de _______________ de 20____. 
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Anexo VII – Carta Convite para Participação em Banca Examinadora 

 

Prezado (a) profissional: _______________________________________________________ 

Temos a imensa satisfação convidar V.Sa. para participar como membro da Banca Examinadora 

do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado como __________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ elaborado 

pelos alunos _______________________________________________________________ e 

_______________________________________________________ orientados pelo Docente 

________________________________________________________ que será apresentado no 

Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos, no dia_______ às_______ horas. 

Pelas Normas do TCC, os acadêmicos terão um tempo máximo de 30 (vinte) minutos para fazer 

a apresentação oral de seu trabalho perante a banca examinadora e os membros desta dispõem 

de 10 (dez) minutos cada, para arguição e comentários. Os casos de trabalhos condicionados, 

pela Banca Examinadora, à correção e revisão têm prazo limitado conforme cronograma 

estabelecido pelo professor da disciplina.  

No julgamento do TCC executado, a Banca Examinadora, deverá considerar os seguintes 

critérios:  

I. Estrutura do trabalho;  

II. Inter-relação entre as partes do trabalho;  

III. Seleção do conteúdo em relação ao tema;  

IV. Organização do conteúdo;  

V. Clareza de expressão;  

VI. Utilização de linguagem científica;  

VII. Apresentação gráfica.  

Lembramos ainda que a nota final do trabalho constitui-se da média aritmética das notas 

atribuídas por cada membro da banca examinadora.  

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do Professor(a) Orientador(a) 

 

 

Araguaína, TO, _____ de ________________ de 20 _____ 
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Anexo VIII – Ficha de Avaliação da Banca de TCC II – Engenharia 

Elétrica 

 

Nome do(s) acadêmico(s): 

 

 

Título do TCC: 

 

 

Nome do avaliador: 

 

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO Nota 

1) Introdução (Apresenta contextualização, identificação do problema, 

objetivo e proposta de trabalho). 
(0-10)  

2) Utilização de referencial teórico atualizado e adequado ao problema 

de pesquisa. 
(0-10)  

3) Metodologia (A forma com que foi descrita permite replicação, existe 

coerência com os objetivos do trabalho). 
(0-10)  

4) Os resultados e discussões (Estão em acordo e revelam o senso crítico 

dos alunos) 
(0-20)  

5) Adequação à norma culta da língua portuguesa. (0-10)  

6) Referências bibliográficas estão adequadas e atualizadas. (0-10)  

NOTA TOTAL TRABALHO ESCRITO (0-70)    

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO Nota 

1) Domínio do assunto pelos alunos. (0-5)  

2) Clareza e objetividade na exposição. (0-5)  

3) Qualidade e organização do material da apresentação. (0-5)  

4) Esclarecimentos prestados à Banca Examinadora. (0-5)  

5) Postura dos alunos (0-5)  

6) Apresentação dentro do tempo previsto (20 à 30 min) (0-5)  

NOTA TOTAL APRESENTAÇÃO (0-30)  

NOTA FINAL (0-100)  

 

 

___________________________________ 

Assinatura do avaliador 
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Anexo IX – Termo de Autorização para Publicação de Trabalho de 

Conclusão de Curso 
 

 

 

Nós _________________________________________________________, de Nacionalidade 

_________________, Documento de identidade _______________ Órgão emissor_________ 

CPF _____________________________ e Registro Acadêmico nº ____________________, e  

__________________________________________________________, de Nacionalidade 

_________________, Documento de identidade _______________ Órgão emissor:_________ 

CPF _____________________________ e Registro Acadêmico nº __________________,  na 

qualidade de titulares dos direitos morais e patrimoniais de autores que recaem sobre o nosso 

trabalho de conclusão de curso, intitulado como_____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

com fundamento nas disposições da Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, autorizo o Centro 

Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos - UNITPAC a publicar, em ambiente 

digital institucional, sem ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral da obra acima 

citada, em formato PDF, a título de divulgação da produção acadêmica de graduação do curso 

de Engenharia Elétrica. 

 

Araguaína ____ de _________ de 20___ 

 

 

_________________________________________ 

Aluno 1 

 

_________________________________________ 

Aluno 2 

 

_________________________________________ 

Orientador 
 


