REGULAMENTO DE ELABORAÇÃO DE TCC
Art. 1. O trabalho de conclusão de curso, parte integrante do currículo pleno do curso de Enfermagem, de acordo com
Projeto Pedagógico vigente, tem como objetivo, oferecer aos alunos a oportunidade para articular o conhecimento
construído ao longo do curso em torno de um tema organizador, como também de estimular a iniciação científica.

Art. 2. A realização e entrega deste TCC pelo aluno ao docente avaliador prevê uma carga horária de 120 horas dentro da grade
curricular obrigatória, desde aprovada pelo professor.
Parágrafo 1 – o TCC deverá ser entregue pelo aluno dentro do período letivo ao professor avaliador.
Parágrafo 2 – o TCC deverá ser entregue CD-rom devidamente identificado com nome do aluno, nome do orientador e título da
mesma.

Art. 3 O TCC deve ser uma monografia ou artigo científico apresentada sob a luz de um problema elaborado pelo aluno.

Art 4. O TCC deverá apresentar sólido embasamento teórico.

Art. 5. O TCC pode ser elaborado individualmente ou em dupla.

Art. 6. O aluno terá a orientação metodológica e de conteúdo por um docente determinado pela FASC para tal fim, de
acordo com seu tema. Desde que seja professor da casa.
Parágrafo 1 – Ao orientador cabe a orientação ao aluno da construção teórica de seu TCC, auxiliando o mesmo no
encontro de literatura para o devido embasamento teórico, bem como na análise dos dados e construção do
texto.
Art. 7. O TCC deverá ser entregue ao docente orientador encadernado para avaliação, no prazo estipulado pela
Coordenação do Curso.

Art 8. O TCC será avaliado pelo orientador.
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Parágrafo 1- o orientador será o responsável em repassar em ata de notas, as notas dos TCCs de todos os alunos do
período a Secretaria.

Art. 9. A aprovação do aluno se dará mediante média igual ou superior a 6 (seis).
Parágrafo único – Os TCCs em versão digital com nota 9 ou superior serão encaminhados à Biblioteca.

Art. 10. Ao TCC cabe somente o recurso de revisão de notas, que se dará conforme regimento da FASC.
Parágrafo 1 – ao TCC não cabem o seguinte recurso: P3.
Parágrafo 2 – ao aluno que obtiver nota inferior a 6 (seis) cabe designação de dependência e deve ser cursado
novamente o item TCC do currículo pleno do curso.

Art. 11. Pode ser agendada apresentação oral dos TCCs do período, cabendo certificado de apresentação aos alunos
que o fizerem.
Parágrafo – conforme art. 7 deste regulamento, à apresentação oral não cabe o desígnio de qualquer nota ao aluno
que influa na sua aprovação ou não no item TCC do currículo pleno.

Art. 12. Os casos omissos serão analisados pelo Conselho Superior da Faculdade São Camilo - RJ.

Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSU.
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