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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 04/2021 

 

 Institui o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Medicina da 
Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

CONSIDERANDO:  

 a necessidade de aprimorar e atualizar as regras para o que o Trabalho de Conclusão de 

Curso do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna atenda às 

especificidades do curso; 

 a elaboração de um projeto de Regulamento, por parte do Núcleo Docente Estruturante 

do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 as discussões e aprovações do presente Regulamento pelo Colegiado do Curso de 

Medicina da Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reuniões 

específicas; 

 a discussão e aprovação do presente Regulamento pelo Conselho Superior da Faculdade 

de Santo Agostinho de Itabuna, em reunião específica, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir o Regulamento de de Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Medicina 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, devidamente aprovado pelo Conselho Superior, 

constante no Anexo Único desta normativa. 
 

Art. 2º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as 

disposições em contrário, em especial o Regulamento em vigor até a presente data. 

 
 

Publicada em 29 de janeiro de 2021. 

 

Itabuna – Bahia, 29 de janeiro de 2021. 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna  
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ANEXO ÚNICO 

 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO 

CURSO DE MEDICINA DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1.º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente obrigatório no âmbito dos 

Cursos da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI e se constituirá em Artigo Científico, 

resguardadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art. 2.º Os objetivos gerais do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) são, dentre outros: 

 

I – estimular o Acadêmico a fazer consulta de bibliografia especializada; 

II – estimular o Acadêmico para a produção científica e para a iniciação à pesquisa; 

III – propiciar ao Acadêmico a ocasião de demonstrar o grau de habilitação adquirido durante 

o Curso; 

IV – propiciar ao Acadêmico o aprimoramento da capacidade de interpretação crítica dos 

conteúdos do campo de saber por eles escolhidos; 

V – propiciar ao Acadêmico o aprofundamento temático e científico. 

 

Art. 3.º Quando a pesquisa científica envolver seres humanos ou animais, deverá o Projeto, 

obrigatoriamente, ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS, DIREITOS E DEVERES 

 

Seção I 

Das Partes 

 

Art. 4.º São partes diretamente envolvidas no desenvolvimento do TCC, todas elas referentes 

ao Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI: 

 

I – Coordenação do Curso; 

II – Professores Orientadores; 

II – Acadêmicos matriculados na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Seção II 

Dos Professores Orientadores 

 

Art. 5.º O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido sob a orientação de um Professor 

credenciado pela Instituição. 



 

              
 

 

 

 
Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

§ 1.º O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a 

alocação de parte da carga horária dos Professores à atividade de orientação, na forma prevista 

nas normas regimentais. 

 

§ 2.º Ao assinar o Termo de Compromisso de Orientação, o Professor assume o encargo de 

orientar o respectivo Acadêmico. 

 

Art. 6.º Cabe ao Acadêmico escolher, dentre os Professores credenciados pela Instituição, o 

Professor Orientador, devendo, para esse efeito, realizar o convite levando em consideração os 

prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico de TCC. 

 

Art. 7.º Não encontrando o Acadêmico nenhum Professor que se disponha a assumir a sua 

orientação, deve requerer ao Coordenador do Curso de Medicina da FASA que lhe indique um 

Professor Orientador, observados os prazos dispostos no Calendário Acadêmico de TCC.  

 

Parágrafo único. Na indicação de Professores Orientadores, a Coordenação do Curso deve levar 

em consideração, sempre que possível, a distribuição de acordo com as áreas de interesse dos 

Professores, bem como a distribuição equitativa de orientandos entre eles. 

 

Art. 8.º Cada Professor pode orientar, no máximo, 05 (cinco) grupos de trabalho 

concomitantemente. 

 

Parágrafo único. A carga horária, por Acadêmico, destinada à orientação do Trabalho de 

Conclusão de Curso, para fins do cômputo da carga didática do docente, será de uma hora por 

semana para cada grupo de trabalho.  

 

Art. 9.º O Professor Orientador tem, entre outros, os seguintes deveres:  

 

I – analisar e avaliar os relatórios parciais mensais dos Orientandos;  

II – assegurar que a pesquisa represente acréscimo de conhecimentos para o(s) Acadêmico(s) 

autor(es) e para a Instituição, e possa ser concluída dentro do tempo estabelecido; 

III – assinar, juntamente com os demais membros das Bancas Examinadoras de defesa e/ou 

apresentação de TCC, as fichas de avaliação e as atas finais das sessões; 

IV – atender a seus Alunos Orientandos em horário previamente fixado;  

V – cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 

VI – encaminhar à Coordenação de Curso, mensalmente, as informações de frequência e 

avaliação, devidamente preenchidas e assinadas;  

VII – estabelecer um cronograma de atividades a ser cumprido até a data de defesa; 

VIII – frequentar as reuniões convocadas pela Coordenação de Curso;  

IX – monitorar, por meio de lista de presença, o comparecimento regular do(s) Acadêmico(s) 

aos encontros de orientação; 

X – notificar, por escrito, à Coordenação de Curso o descumprimento de deveres por parte de 

seus Orientandos;  

XI – participar das Bancas Examinadoras de defesa de TCC para as quais for designado; 

XII – presidir as Bancas Examinadoras de defesa de TCC de seus Orientandos; 

XIII – registrar, em livro de ponto, seus horários semanais de orientação;  
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XIV – requerer à Coordenação de Curso a inclusão dos Trabalhos de Conclusão de Curso de 

seus Orientandos na pauta semestral de defesas. 

 

Art. 10. Quando o Projeto de Pesquisa envolver seres humanos ou animais, compete ao 

Professor Orientador explicar ou exigir do Acadêmico que haja a submissão ao Comitê de Ética 

em Pesquisa referido no art. 3.º deste Regulamento. 

 

 

 

Seção III 

Dos Acadêmicos Orientandos 

 

 

Art. 11. É considerado Acadêmico Orientando todo aquele regularmente matriculado e 

frequente nas disciplinas de TCC e aceito pelo Professor Orientador. 

 

Art. 12. A elaboração de TCC é de inteira responsabilidade do Acadêmico, sobretudo no que 

concerne à originalidade, não recaindo sobre o Professor Orientador a responsabilidade sobre a 

prática de plágio, o que não exime o Professor Orientador de desempenhar adequadamente, 

dentro das normas definidas neste Regulamento, as atribuições decorrentes de sua atividade de 

orientação. 

 

Art. 13. Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado do Acadêmico, 

acompanhado do curriculum vitae e prévia aceitação escrita do Orientador indicado, a 

Coordenação de Curso poderá aprovar co-orientação a cargo de Professor interno ou externo à 

Instituição. 

 

§ 1.º Os nomes do Professor Orientador e Professor Co-Orientador, este último, se houver, 

devem constar dos documentos entregues pelo Acadêmico. 

 

§ 2.º O Professor Co-Orientador não será remunerado pela Instituição. 

 

Art. 14. Após a formalização da Orientação, a troca de Orientador, por vontade do Acadêmico, 

somente poderá se dar com: 

 

I – a assunção formal da orientação por parte do Professor Orientador substituto; 

II – aquiescência expressa do Professor Orientador substituído; 

III – a aquiescência da Coordenação do Curso. 

 

Parágrafo único. É da competência da Supervisão de TCC a solução de casos especiais. 

 

Art. 15. O Acadêmico Orientando tem, dentre outros, os seguintes deveres: 

 

I – comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e/ou defender a versão final 

de seu Trabalho de Conclusão de Curso;  

II – cumprir as normas de pesquisa e de elaboração de trabalho científico orientado pelo Manual 

de Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI, 
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atentando, sobretudo, para a originalidade, a forma e o conteúdo, entendendo-se por original o 

trabalho elaborado pelo próprio Acadêmico; 

III – cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 

IV – cumprir o cronograma divulgado pela Coordenação de Curso para entrega de projetos, 

relatórios parciais e versão final do Trabalho de Conclusão de Curso;  

V – elaborar a versão final de seu Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo com o presente 

Regulamento e as instruções de seu Professor Orientador e da Coordenação de Curso;  

VI – encaminhar à Coordenação de Curso, no prazo regulamentar, três cópias impressas 

encadernadas em espiral do seu Trabalho de Conclusão de Curso, como requisito para a defesa 

(artigos 26 a 37 deste Regulamento); 

VII – encaminhar ao Professor Orientador relatórios parciais mensais sobre as atividades 

desenvolvidas; 

VIII – frequentar as reuniões convocadas pela Coordenação de Curso ou pelo seu Professor 

Orientador;  

IX – manter contatos, no mínimo quinzenalmente, com o Professor Orientador para discussão 

e aprimoramento de sua pesquisa; 

X – pautar-se com conduta ética, em todas as etapas de elaboração do seu Trabalho de 

Conclusão de Curso, especialmente quanto à originalidade do trabalho desenvolvido. 

 

Parágrafo único. O descumprimento de deveres por parte do Acadêmico autoriza o Professor, 

mediante comunicação à Coordenação do Curso, desligar-se da orientação. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA DE TCC 

 

 

Art. 16. O Acadêmico deve se matricular nas disciplinas de TCC nos períodos indicados no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art. 17. As disciplinas de TCC deverão ser cursadas, no mínimo, em dois semestres letivos. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROJETO DE TCC 

 

 

Art. 18. O Acadêmico deve elaborar seu projeto de TCC de acordo com:  

 

I – as normas da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT), o Manual de Trabalho de 

Conclusão de Curso e de cada Curso da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI; 

II – as orientações do Professor Orientador; 

III – as orientações emanadas da Coordenação do Curso; 

IV – este Regulamento; 

V – os critérios de originalidade, forma e conteúdo. 
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Art. 19. A aprovação do Projeto de TCC ficará a cargo do Professor Orientador de TCC, 

respeitadas as normas regulamentares. 

 

§ 1.º No ato de avaliação, o Professor da disciplina de TCC atribuirá a nota respeitando os 

critérios presentes no barema de avaliação da disciplina.  

 

§ 2.º Apresentado o Projeto de TCC, o Professor Orientador o analisará e tomará a decisão de: 

 

I – aprová-lo incondicionalmente; 

II – aprová-lo com exigência de adequação; 

III – reprová-lo. 

 

§ 3.º Na situação da reprovação do Projeto, conforme inciso II do § 2.º do presente artigo, o 

Acadêmico Orientando terá o prazo definido pelo Professor de TCC para cumprir as 

determinações, refazendo ou adequando seu Projeto para nova avaliação. 

 

§ 4.º O descumprimento do prazo ou o não atendimento às disposições do § 3.º do presente 

artigo sujeitam o Acadêmico Orientando à reprovação. 

 

Art. 20. Aprovado o Projeto de TCC, um exemplar digital será arquivado na Biblioteca da 

Instituição. 

 

Art. 21. Após a aprovação, a mudança de tema no Projeto de TCC só será permitida mediante 

a elaboração de um novo Projeto e preenchimento dos seguintes requisitos: 

 

I – aprovação do Professor Orientador;  

II – concordância do Professor Orientador em continuar com a orientação, ou a concordância 

expressa de outro docente em substituí-lo;  

III – aprovação da Coordenação do Curso.   

 

Parágrafo único. Pequenas mudanças que não comprometam as linhas básicas do Projeto são 

permitidas a qualquer tempo, desde que ocorram com autorização do Professor Orientador.  

 

 

CAPÍTULO V 

DOS RELATÓRIOS PARCIAIS 

 

 

Art. 22. Os relatórios mensais parciais, referidos no art. 15, inciso VII, deste Regulamento, 

sobre o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, deverão ser elaborados e 

apresentados pelos Acadêmicos ao Professor Orientador até o quinto dia de cada mês, e devem 

conter informações detalhadas acerca das pesquisas e estudos realizados no período 

correspondente ao mês imediatamente findo. 

 

Parágrafo único. É dever do Professor Orientador encaminhar à Coordenação do Curso os 

relatórios de que trata este artigo, até o décimo quinto dia de cada mês. 
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CAPÍTULO VI 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

 

Art. 23. Para efeito deste Regulamento, considera-se TCC o documento que representa o 

resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser 

obrigatoriamente emanado de pesquisa crítica e reflexiva sobre determinada área da Medicina. 

 

Art. 24. Ao elaborar o TCC, o Acadêmico Orientando deverá, obrigatoriamente, levar em 

consideração, dentre outros, os seguintes aspectos legais: 

 

I – a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, especialmente o artigo 5.º, inciso 

XXVII;  

II – a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, especialmente o artigo 7.º, inciso X, e artigo 24, 

inciso II; 

III – o Código Penal brasileiro, especialmente seu artigo 184. 

 

Parágrafo único. Ao elaborar o TCC, o Acadêmico Orientando deverá, obrigatoriamente, levar 

em consideração, dentre outros, os seguintes aspectos formais: 

 

I – as normas específicas do Manual de TCC e de cada Curso ofertado pela FASAI; 

II – as orientações do Professor da disciplina de TCC; 

III – as orientações do Professor Orientador; 

IV – as orientações emanadas da Coordenação do Curso; 

V – o que dispõe este Regulamento; 

VI – os critérios técnicos estabelecidos nas normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

 

Art. 25. Somente estará apto para fazer a Defesa Final perante Banca Examinadora o 

Acadêmico que comprovar: 

 

I – a orientação por um Professor Orientador, na forma deste Regulamento; 

II – ter tido frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), às atividades de 

TCC. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA DEFESA PERANTE BANCA EXAMINADORA 

 

Seção I 

Procedimentos Prévios à Sessão Pública de Defesa e da Formação da Banca 

Examinadora 

 

Art. 26. A Coordenação de Curso deve elaborar calendário semestral fixando prazos para a 

entrega, designação das Bancas Examinadoras e realização das defesas e/ou apresentações. 

 



 

              
 

 

 

 
Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

Parágrafo único. Todos os prazos são peremptórios e contínuos, obedecidas as regras expressas 

neste Regulamento e, subsidiariamente, na legislação processual civil em vigor. 

 

Art. 27. Compete ao Acadêmico Orientando, no prazo fixado pelo Calendário Acadêmico, 

fazer, pessoalmente, o depósito do TCC, na Coordenação do Curso, para ser defendido perante 

Banca Examinadora. 

 

§ 1.º Em caso de impedimento do Acadêmico Orientando, pode um terceiro, devidamente 

autorizado por procuração, efetuar o depósito do TCC. 

 

§ 2.º O TCC deve ser depositado junto à Coordenação de Curso, no prazo regulamentar, em três 

cópias impressas encadernadas em espiral e será requisito para a defesa (art. 15, inciso VI, deste 

Regulamento). 

 

Art. 28. Para a validade de depósito do TCC, o Acadêmico deverá comprovar, quando for o 

caso, que houve a submissão e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (arts 3.º e 10 deste 

Regulamento). 

 

Parágrafo único. O simples recebimento do TCC, por parte da Coordenação do Curso, não dá 

ao Acadêmico a condição de aceitação no que se refere a todos os seus aspectos. 

 

Art.  29. Após o prazo de entrega das cópias de TCC, a Coordenação do Curso deve divulgar a 

composição das Bancas Examinadoras, os horários e as salas destinados às suas defesas.  

 

Art. 30. A Banca Examinadora, com competência de analisar, atribuir, avaliar e aferir nota ao 

Trabalho de Conclusão de Curso, será composta por: 

 

I – o Professor Orientador, que será seu Presidente; 

II – dois Professores, nomeados pela Coordenação do Curso, dentre os Professores do Curso de 

Medicina da FASA, que tenham conhecimento da área ou campo do saber contido no Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

 

Parágrafo único. Especialmente quando o tema do Trabalho de Conclusão de Curso está em 

área ou campo do saber em que não haja, na FASAI, outros professores além do Professor 

Orientador, poderá a Coordenação do Curso convidar Professor de outra Instituição de Ensino 

Superior para composição da Banca quanto aos integrantes referidos no inciso II deste artigo. 

 

Art.  31. Os membros das Bancas Examinadoras, a contar da data de sua designação, têm o 

prazo definido pela Coordenação do Curso para proceder a leitura e apreciação dos trabalhos.  

 

Parágrafo único. Os aspectos referentes à submissão do TCC à Banca Examinadora serão 

definidos pela Coordenação do Curso.  

  

Art. 32. A Banca Examinadora pode se reunir antes da sessão de defesa, por convocação de 

quaisquer dos seus componentes. 

 

§ 1.º Em caso de constatação de prática de qualquer ato considerado fraudulento, como plágio 
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ou cópia, o artigo científico será reprovado como Trabalho de Conclusão de Curso antes da 

defesa, sem possibilidade de reformulação, ensejando a reprovação do Acadêmico, além das 

outras penalidades cabíveis. 

 

§ 2.º Considera-se também aplicável a reprovação constante do parágrafo anterior nos casos em 

que o trabalho, pelo conteúdo ou pela forma, não atender aos requisitos metodologicamente 

aplicáveis. 

 

§ 3.º Se não for o caso de reprovação direta, por consenso da maioria poderá a Banca 

Examinadora devolver o TCC ao Acadêmico para reformulações, caso em que a Coordenação 

do Curso determinará nova data para defesa e/ou apresentação.  

 

 

Seção II 

Da Defesa ou Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 33. A dispensa da Defesa ou Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso fica 

facultado ao discente, de acordo com as seguintes regras: 

 

a. Se o aluno publicar o artigo científico em periódicos, haverá bonificação em sua nota final 

de acordo com o qualis da revista. 

 

I. Publicação em revistas de qualis A1 e A2 terá 100% de rendimento da nota da disciplina; 

II. Publicação em revistas de qualis A3 e A4 terá 95% de rendimento da nota da disciplina; 

III. Publicação em revistas de qualis B terá 90% de rendimento da nota da disciplina; 

IV. Publicação em revistas de qualis C terá 85% de rendimento da nota da disciplina; 

V. Publicação em revistas de qualis D terá 80% de rendimento da nota da disciplina; 

VI. Publicação em revistas sem qualis, mas que tenha cunho científico, terá 70% de rendimento 

da nota da disciplina; 

 

b. O aluno poderá complementar sua nota com a Apresentação do Trabalho de Conclusão de 

Curso caso não alcance 100% da nota de acordo as normas acima. 

 

c. A publicação prevista neste artigo apenas poderá ser utilizada para fins de dispensa de defesa 

ou de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso quando se tratar de produção conjunta 

com o orientador, sendo, necessariamente, docente vinculado à Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna. 

 

d. Em caso de a publicação indicar tema distinto do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, 

será necessária a apresentação de novo projeto, com o tema da publicação, em calendário 

estabelecido pela Supervisão de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Art. 34. O TCC deve ser defendido e/ou apresentado pelo Acadêmico perante Banca 

Examinadora definida pela Coordenação do Curso. 

 

Art. 35. As sessões de defesa e/ou apresentação de TCC são públicas.  
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Art. 36. No dia e horário determinados pela Coordenação do Curso, o Acadêmico deverá 

comparecer para a sessão pública de defesa ou apresentação do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

 

Art. 37. A apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso terá o seguinte trâmite: 

 

I – o Acadêmico Orientando terá, no máximo, 15 (quinze) minutos para apresentar oralmente o 

seu trabalho; 

II – os dois Professores componentes da Banca, nomeados, terão, em seguida, o tempo máximo 

de 10 (dez) minutos para suas considerações e arguição; 

III – se questionado pelos Examinadores nomeados, terá o Acadêmico o tempo máximo de 5 

(cinco) minutos para resposta ou considerações; 

IV – posteriormente, e sendo necessário, é que o Professor Orientador poderá fazer suas 

observações com o tempo máximo limitado a 5 (cinco) minutos; 

V – sem a presença do Acadêmico no local, os componentes da Banca Examinadora da Defesa 

Final emitirão as notas, farão a composição da nota final e emitirão ou a ata de aprovação ou a 

redação do parecer (art. 38 deste Regulamento). 

 

Art. 38. Embora participem da Banca Examinadora e presenciem a avaliação pelos demais 

componentes, o Professor Orientador e, se houver, o Professor Co-Orientador: 

 

I – não fazem questionamentos ao Acadêmico durante a sessão de avaliação; 

II – não respondem aos Avaliadores, mesmo a título de apoio ou complemento à resposta do 

Acadêmico avaliado, durante a sessão de avaliação; 

III – não votam, não atribuem nota ou conceito e não definem conceitos quanto à avaliação da 

apresentação; 

IV – somente farão considerações quando se fizer necessário, e após a avaliação dos demais 

membros da Banca Examinadora. 

 

 

Seção III 

Da Avaliação 

 

 

Art. 39. A avaliação do Acadêmico será feita após o encerramento da etapa de arguição, na 

forma do inciso V do art. 36 deste Regulamento, obedecendo ao sistema de conceitos 

individuais por examinador, levando em consideração, de maneira holística, a forma e conteúdo 

da versão escrita e defendida, e ainda a qualidade da exposição oral durante a defesa. 

 

§ 1.º A avaliação do texto escrito levará em consideração os itens constantes de formulário 

elaborado pela Coordenação do Curso, no qual estarão presentes pelo menos os seguintes 

tópicos: 

 

I – clareza do texto; 

II – coerência e coesão textuais; 

III – correção ortográfica e emprego do vernáculo de forma apropriada;  

IV – relevância da pesquisa científica para o campo do estudo do Curso de Medicina; 
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V – sequência lógica do desenvolvimento do texto. 

 

§ 2.º Quanto à avalição da defesa oral, os componentes da Banca Examinadora levarão em 

consideração os itens constantes de formulário elaborado pela Coordenação do Curso, no qual 

estarão presentes pelo menos os seguintes tópicos: 

 

I – cumprimento do tempo da apresentação com utilização de, pelo menos 80% (oitenta por 

cento) do tempo máximo fixado; 

II – domínio do conteúdo; 

III – postura e didática utilizadas durante a exposição oral; 

IV – respostas satisfatórias à arguição; 

V – sequência lógica da apresentação do trabalho. 

 

§ 3.º Para aprovação, o TCC do Acadêmico deve receber o conceito igual ou superior a Regular 

na média das notas individuais atribuídas pelos membros da Banca Examinadora. 

 

§ 4.º A nota do TCC será composta da forma seguinte: 

 

I – Avaliação do Orientador: até 15 (quinze) pontos; 

II – Docente/Supervisor de TCC: até 5 (cinco) pontos; 

III – Banca Avaliadora: até 80 (oitenta) pontos. 

 

Art. 40. Cada componente da Banca Examinadora avaliará o Trabalho de Conclusão de Curso 

com valores entre 0 (zero) e 80 (oitenta) pontos. 

 

§ 1.º O resultado final será obtido pela média aritmética das notas dos componentes da Banca 

Examinadora, somada às notas parciais atribuídas pelo Professor Orientador e pelo 

Docente/Supervisor de TCC. 

 

§ 2.º O conceito final e único do Acadêmico Orientando será resultado de consenso ou da média 

aritmética das notas individuais de cada membro transformada em Conceitos, que serão:  

 

I – MB – Muito Bom (maior ou igual a 90 até 100 pontos);  

II – B – Bom (maior ou igual a 80 até menor a 90 pontos);  

III – R – Regular (maior ou igual a 70 até menor a 80 pontos); e  

IV – I – Insuficiente (menor que 70 pontos). 

 

Art. 41. A Banca Examinadora, após apresentação ou defesa, pode determinar ao Acadêmico 

que reformule aspectos de seu TCC. 

 

§ 1.º Em caso de reformulação, fica a nota e a consequente aprovação ou reprovação 

condicionadas à implementação das alterações. 

 

§ 2.º O prazo para apresentar as alterações determinadas será estabelecido pela Coordenação do 

Curso, devendo a versão corrigida ser entregue à Coordenação após a conferência e aprovação 

do Professor Orientador. 
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§ 3.º Se o Acadêmico, no prazo que a Coordenação do Curso fixar para fazer as adaptações, 

conforme o presente artigo, não o fizer ou o fizer de forma não apropriada, será: 

 

I – aprovado com conceito fixado pela Banca Examinadora para o caso do não cumprimento 

das alterações; 

II – reprovado, se as alterações determinadas forem da essência da obra a ponto de, sem elas, a 

Banca Examinadora já ter decidido que não haveria aprovação. 

 

Art. 42. A avaliação final deve ser registrada em ata que será devidamente assinada pelos 

membros da Banca Examinadora e pelo Acadêmico, e arquivada na Coordenação do Curso.  

 

Art. 43. A Banca Examinadora é soberana para deliberação do resultado final de TCC, não 

cabendo recurso administrativo, por parte do Acadêmico, a qualquer instância Superior. 

 

Art. 44. A Coordenação do Curso poderá acumular as informações sobre os conceitos obtidos 

pelos Acadêmicos que se submeterem à Defesa Final do TCC, e divulgá-los em conjunto, após 

o encerramento de todas as Bancas, ou poderá liberar conceitos de cada Acadêmico, de forma 

individual, para consulta de cada Acadêmico interessado.  

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DO TCC 

 

 

Art. 45. A versão definitiva do TCC, devidamente assinada pelos membros da Banca 

Examinadora, deve ser encaminhada à Biblioteca via e-mail específico e por uma cópia 

digitalizada em CD.  

 

Parágrafo único. A entrega da versão definitiva e aprovada do TCC é requisito para a colação 

de grau e, no Curso de Medicina, para a matrícula no Internato, e deve ser efetuada em prazo 

definido pela Coordenação de Curso. 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

DA PUBLICAÇÃO DO TCC 

 

 

Art. 46. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado nas Semanas de Iniciação 

Científica da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI. 

 

Parágrafo único. As apresentações nas Semanas de Iniciação Científica gerarão a emissão de 

certificado pela defesa.  

 

Art. 47. O TCC que se enquadre como artigo científico será, obrigatoriamente, publicado nos 

Anais das Semanas de Iniciação Científica da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI.  
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CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 48. Nas disciplinas de TCC não há avaliação final. 

 

Art. 49. O Acadêmico reprovado em quaisquer disciplinas de TCC deverá cursá-las novamente 

em regime de dependência, sendo esta conforme regras contidas nas Resoluções que aprovam 

o Regulamento de Verificação de Rendimento Escolar, e das condições para a Matrícula, no 

âmbito da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI.  

 

Art. 50. As interpretações e os casos omissos do presente Regulamento serão resolvidos, caso 

a caso, pela Coordenação do Curso: 

 

I – por iniciativa própria, quando entender se tratar de situação facilmente contornável; 

II – após remessa ao Colegiado de Curso, nos casos que a Coordenação do Curso entender como 

mais complexos. 

 

Parágrafo único. As omissões e constatações de redação não clara do presente Regulamento, 

bem como sugestões de inovações nas regras, serão comunicadas pela Coordenação do Curso 

ao Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI, para 

estudos, análises e, em sendo o caso, alteração no texto. 

 

Art. 51. As decisões, referentes ao Trabalho de Curso, com as quais o não concordar, poderão 

ser objeto de recursos administrativos, na forma do Regimento Interno da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna - FASAI, na seguinte forma: 

 

I – se se tratar de ato do Professor Orientador, para o Coordenador do Curso de Medicina; 

II – se se tratar de ato do Coordenador do Curso de Medicina, para o Colegiado do Curso de 

Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI; 

III – se se tratar de decisão do Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho 

de Itabuna - FASAI, para o Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - 

FASAI. 

 

Parágrafo único. Não caberá recurso contra decisão de aprovação sujeita a reformulações e 

correções, bem como em caso de reprovação, quando conferidas pela Banca Examinadora. 

 

Art. 52. Este Regulamento poderá ser alterado após análise e discussão sucessivas:  

 

I – pelo Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI; 

II – pelo Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI, que emitirá 

Resolução. 

Parágrafo único. Poderão propor ao Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna - FASAI mudanças no presente Regulamento: 
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I – o Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI; 

II – o Professor Orientador; 

III – os membros do Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

- FASAI; 

IV – os membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna - FASAI. 

 

Art. 53. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI, após análise e aprovação do Colegiado do 

Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI 

 

Itabuna – Bahia, 04 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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ANEXO I 

 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DO TCC  

ORIENTADOR E SUPERVISOR DE TCC 

 

 
DADOS DO TCC 

Discente:  

Título do TCC:  

Orientador (a):  

Docente de TCC:  

 

ORIENTADOR 

CRITÉRIOS Atribuição Nota 

Desenvolvimento da pesquisa e domínio do tema de estudo 10,00  

Assiduidade e envolvimento nas reuniões com o orientador e cumprimento 

das metas estabelecidas  
5,00  

NOTA FINAL 15,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Itabuna – Bahia, ____ de ___________de 20___. 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUPERVISOR DE TCC 

CRITÉRIOS Atribuição Nota 

Cumprimento do prazos 5,00  

NOTA FINAL 5,00  

   

Assinatura do(a) Supervisor(a) de TCC  Assinatura do(a) Orientador(a) 



 

              
 

 

 

 
Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 

 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DO TCC  

BANCA AVALIADORA 

 

 
DADOS DO TCC 

Discente:  

Título do TCC:  

Orientador (a):  

Avaliador I:  

Avaliador II:  

 

AVALIADORES 

CRITÉRIOS 

Atribuição 
Nota 

Avaliador I 

Nota 

Avaliador 

II 

Média 
TRABALHO ESCRITO 

Está de acordo com as normas estabelecidas? A 

linguagem é coesa e coerente? A argumentação é 

coerente? 
5,0 

   

O resumo é coerente? Contempla a justificativa, os 

objetivos, os métodos, os principais resultados e as 

conclusões? 
5,0 

   

As referências bibliográficas seguem as normas 

estabelecidas? Todas as citações constam das referências 

e vice e versa? 
5,0 

   

O título é conciso e reflete com precisão o conteúdo? 3,0    

A introdução foi escrita de forma sequencial que 

encaminha logicamente o leitor aos objetivos? 
5,0 

   

Há uma definição coerente dos objetivos e das hipóteses 

a serem testadas? 
5,0 

   

É realizada uma relação deste estudo com outros 

trabalhos produzidos na área? O número e a natureza 

destes trabalhos são adequados? 

5,0 

   

Os materiais são suficientes e detalhados para a repetição 

do trabalho? Há excesso de detalhes irrelevantes? 
5,0 

   

A metodologia é adequada ao propósito do trabalho? 5,0    

Todas as tabelas e figuras são referidas no texto e são 

necessárias, autoexplicativas e não se repetem? (quando 

for o caso) Os dados estão adequadamente apresentados? 
3,0 

   

Na discussão, há uma relação, de forma satisfatória, dos 

resultados obtidos com os trabalhos de outros autores? 
7,0 

   

As conclusões são coerentes e sustentadas pela 

evidência? As conclusões têm relação com o objetivo 

inicial? Não são utilizadas conjecturas ou 

recomendações superficiais como conclusões? 

7,0 
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Itabuna – Bahia, ____ de ___________de 20___. 

 

 

 

 

 

 
 

  

APRESENTAÇÃO ORAL Atribuição 
Nota 

Avaliador I 

Nota 

Avaliador 

II 

Média 

O(A) apresentador(a) foi coerente e objetivo na sua 

exposição? 
5,0    

Na abordagem do tema, foram demonstrados segurança 

e domínio do assunto? 
5,0 

   

A exposição seguiu uma sequência lógica dividindo 

equitativamente o tempo de apresentação (introdução, 

desenvolvimento e conclusão)? 
5,0 

   

Os recursos audiovisuais foram utilizados 

adequadamente? 
2,0 

   

Após a arguição, as respostas foram satisfatórias? 3,0    

NOTA FINAL 80,00    

   

Avaliador I  Avaliador II 
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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 

 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DO TCC  

AVALIAÇÃO FINAL 

 
DADOS DO TCC 

Discente:  

Título do TCC:  

Orientador(a):  

Supervisor(a):  

Avaliador I:  

Avaliador II:  

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÕES 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Itabuna – Bahia, ____ de ___________de 20___. 

 

 

   

Assinatura do(a) Supervisor(a) de TCC  Assinatura do(a) Orientador(a) 

 

 

 

 
 

AVALIAÇÃO FINAL 

ITEM ORIENTADOR 
SUPERVISOR 

DE TCC 

MÉDIA 

AVALIADORES  

MÉDIA 

FINAL 

ATRIBUIÇÃO 15,0 5,0 80,0 100,0 

NOTA     

   

Avaliador I  Avaliador II 


