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Orientações para a entrega do TCC

O orientando deverá enviar o TCC em PDF por e-mail (PDF) para
secretaria@ista.edu.br até o dia 30 de setembro. Assinar na secretaria o
protocolo de envio e o termo de autorização para disponibilização do TCC no
repositório on line do ISTA. Monografia e Artigos Científicos devem conter capa e
a folha de rosto. O orientador receberá por e-mail da secretaria a versão enviada
pelo orientando, juntamente com a ficha de avaliação. A versão definitiva do TCC
(PDF) deverá ser enviada pelo orientador até o dia 25 de outubro com a
respectiva nota.
Normas e datas para apresentação do TCC no
Seminário de Iniciação Científica

Como parte integrante do processo avaliativo do TCC, cada orientando
apresentará o resultado do seu TCC no Seminário de Iniciação Científica – SIC –,
num prazo máximo de 20 minutos e contará com mais 10 minutos para responder
às perguntas da audiência e fazer suas considerações finais. Essa apresentação
é de caráter obrigatório, O cronograma das apresentações será disponibilizado
com antecedência de 15 dias do SIC, o qual ocorrerá em conformidade com as
normas para a realização de eventos de extensão do Instituto Santo Tomás de
Aquino. O SIC ocorrerá nos dias previstos no calendário acadêmico.
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FICHA DE AVALIAÇÃO

Título do trabalho:
Autor(a):
Professor (a) avaliador(a):
Data:

Aspectos
Metodológicos

Critérios
1 Seções com parágrafos redigidos com coerência e coesão; linguagem correta
adequada(terminologia e científica);com revisão ortográfica e gramatical; uso
correto das citações ,chamadas e referências bibliográficas; formatação gráfica
segundo as normas da ABNT e do ISTA.
2 A Introdução apresenta uma delimitação clara do tema; justificativa do problema
de pesquisa, do objeto do estudo e dos objetivos do trabalho? O desenvolvimento
teórico está estruturado de modo gradual, conexo etc.? O texto apresenta uma
sequência lógica das citações? Nas considerações finais existe uma tomada dos
objetivos do estudo, demonstrando como eles foram alcançados ao longo do
desenvolvimento do trabalho?

Pontuação
Valor
Valor
máximo atribuído

10

15

Fundamentação
Teórica

3 Relevância (pertinência e atualidade) do tema.

05
4 Apresentação adequada dos principais conceitos teóricos necessários à
compreensão do tema; conhecimento dos autores citados e sua pertinência e
relevância para o tema estudado.

15

5 Ocorre o emprego coerente da terminologia e do vocabulário específicos do
tema estudado? Houve uma discussão correta e sistemática do problema, através
de uma argumentação consistente?

10

6 A conclusão do trabalho está coerente com a reflexão desenvolvida nas
seções? Nota-se que o estudante apresenta efetivo domínio do conteúdo
discutido ao longo do trabalho?

15

Processo

7 O orientando interagiu com o orientador (enviando mensagens sobre o trabalho)
sempre que solicitado?
O orientando demonstrou interesse pelo trabalho? Pesquisou a bibliografia ou
realizou as leituras do material indicado pelo orientador? Demonstrou
compreensão das etapas de elaboração de um trabalho científico?

10

O orientando cumpriu as atividades propostas pelo orientador? Seguiu as
orientações propostas para a elaboração do trabalho?
8 Exposição oral e defesa do TCC.

20

Assinatura e nota do (a) avaliador (a)

Obs: Para que o TCC seja aprovado, a nota atribuída deverá atingir no mínimo 60 (sessenta) pontos.

PARECER DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO (TCC) OU
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU NO
REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DO ISTA
MONOGRAFIA [

] ARTIGO [

]

Eu, __________________________________________________________________,
residente e domiciliado em _______________________________________________,
no endereço___________________________________________________________,
portador do documento de identidade nº. __________________________, inscrito no
Cadastro

de

Pessoas

Físicas

(CPF)

do

Ministério

da

Fazenda

sob

o

nº.______________________________, na qualidade de titular do meu Trabalho de
Conclusão

de

Curso

de

graduação

(___)

ou

pós-graduação

(___)

intitulado:______________________________________________________________
______________________________________________________________________
com fundamento nas disposições da Lei nº 9.610 de fevereiro de 1998, autorizo o
Instituto Santo Tomás de Aquino–ISTA a: disponibilizar gratuitamente em seu web site,
sem ressarcimento dos direitos autorais, texto integral (ou parte) do TCC de minha
autoria em Portable Document Format (PDF), para fins de leitura e/ou impressão pela
internet, a título de divulgação da produção científica gerada pelo ISTA, e armazenar
permanentemente no banco de dados de TCC ́s dos cursos.
Não autorizo (_); autorizo a partir da data de entrega (_); após um ano da entrega (_).
Estou ciente de que o conteúdo disponibilizado é de minha inteira
responsabilidade.

______________________________Belo Horizonte, ____ de _____ de _________

IMPORTANTE: Imprimir uma cópia, assinar e incluir como última página do TCC.

