PORTARIA Nº 53 de 2 de fevereiro de 2019

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) E SUA APRESENTAÇÃO EM
SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Reitor do Instituto Santo Tomás de Aquino - ISTA - Jacir de Freitas Faria, no uso de suas
atribuições regimentais, e considerando as orientações dos colegiados e o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) dos cursos de Filosofia e Teologia, faz saber as normas para a realização e apresentação

dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), nos seguintes termos:
I - Do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – constitui-se de uma pesquisa científica, na qual
o estudante desenvolverá uma temática, com caráter investigativo, a respeito de um
assunto/tema de Filosofia ou de Teologia, considerando os seguintes pontos:
1.

O TCC é individual e deve ser realizado com o acompanhamento de um/a professor/a

orientador/a.
2.

Ele poderá ser apresentado na forma de artigo científico, contendo de 15 a 20 páginas, ou

sob a forma de monografia, com o mínimo de 20 páginas.
3.

O TCC deverá ser formatado conforme as Normas para a realização de Trabalhos

Científicos (ABNT) e as Normas para elaboração de Trabalho Científico do ISTA,
disponibilizadas no site do ISTA.
4.

O TCC será avaliado conforme regras estabelecidas pelo Manual do Aluno pelo/a

orientador/a com valor entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, sendo que 80 (oitenta) pontos é
reservado para o trabalho escrito e 20 (vinte) para a sua apresentação no Seminário de Iniciação
Científica (SIC).
5.

O plágio parcial ou total do TCC, além de ser considerado ato ilícito, REPROVARÁ o/a

estudante na disciplina “Monografia”.
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6.

O/a estudante que não alcançar nota mínima para aprovação ou que for reprovado por

plágio deverá se matricular na disciplina em questão no próximo semestre e tornar a apresentar
novo TCC ao final deste.
II - Dos/as professores/as orientadores/as
1.

O/a professor/a orientador/a deverá pertencer ao quadro de docentes do Instituto Santo

Tomás de Aquino.
2.

O/a professor/a orientador/a acompanhará somente o Trabalho de Conclusão de Curso

relacionado à sua linha de pesquisa e/ou de sua atuação como docente no ISTA.
3.

Cada professor/a poderá orientar o máximo de 4 (quatro) TCCs por vez.

III - Da inscrição do projeto do TCC
1.

O/a estudante deverá preencher o formulário de inscrição da versão definitiva do projeto

de TCC, constando o nome do/a estudante, o número da matrícula, o período atual, o tema da
pesquisa, o nome do/a orientador/a e a modalidade do trabalho, em forma de um projeto. Este
formulário será disponibilizado no Site do ISTA e valerá como uma pré-inscrição no
“Seminário de Iniciação Científica – SIC”.
2.

O formulário de inscrição do projeto de TCC deverá ser depositado na Secretaria

Acadêmica até 30 de abril de cada ano.
3.

Qualquer mudança posterior nos dados informados no formulário deverá ser protocolada

na Secretaria Acadêmica, sob a responsabilidade do/a estudante.
IV - Da avaliação e entrega do TCC
1.

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.
2.

Monografia e Artigos Científicos devem conter capa e a folha de rosto

3.

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.
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IV - Das normas e das datas para apresentação do TCC no Seminário de Iniciação
Científica
1.

Cada estudante apresentará os resultados 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 e faz parte do processo avaliativo.
2.

O cronograma das apresentações será disponibilizado com antecedência de 15 dias do SIC.

3.

O SIC ocorrerá em conformidade com as normas para a realização de eventos de extensão

do Instituto Santo Tomás de Aquino.
4.

A data de realização do SIC será estabelecida no calendário acadêmico anual e acontecerá

das 7h às 12h20, no auditório do ISTA.

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2019.
Frei Jacir de Freitas Faria
Reitor
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