
CIRCULAR/2015 

 

Ilmos.(as) Srs.(as)  

Profs.(as) Coordenadores (as), 

 

A direção acadêmica e pedagógica da FACSETE e o Bibliotecário no uso de suas atribuições legais, resolve: 

- Todos os alunos deverão preencher a ficha de inscrição no computador, ou seja, não poderá ser de próprio 

punho; imprimir, assinar e entregar na Instituição onde fará o curso. E esta Instituição deverá encaminhar 

uma cópia juntamente com uma foto 3X4 do aluno para FACSETE; 

 

Da Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso: 

 Monografia ou Artigo Científico 

 A data da apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso é marcada pelo (a) coordenador (a) do curso e 

sua equipe, podendo ser feita a apresentação a partir do último dia do curso com o prazo máximo de 60 

dias.  O mesmo deverá ser elaborado nas normas determinadas pela FACSETE que disponibiliza no site 

http://www.facsete.edu.br/biblioteca 

 O Coordenador deverá enviar a secretaria acadêmica relatório final (duas vias), assinadas pelo o mesmo no 

prazo de 90 dias a contar da data final do curso. 

O aluno deverá publicar o artigo cientifico em uma via de comunicação, após conclusão do curso. 

Da banca:  

Deverá ser entregue aos componentes da banca em  (três vias) encadernadas em espiral no prazo máximo 

de 30 dias antes de sua apresentação. Após a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (monografia 

ou artigo científico), o mesmo deverá ser corrigido e adequado às normas. 

 

Da entrega: 

Fica determinado que a partir de 1 de outubro de 2014 todos os Trabalhos de Conclusão de Curso, 

ou seja, as Monografias e os Artigos Científicos deverão ser encaminhados Aos Cuidados da 

Biblioteca Dr. Jairo Corrêa, no prazo máximo de 90 dias após conclusão do curso. 

Procedimentos para o envio: Deverá ser enviado com AR acompanhados dos protocolos de 

entrega e recebimento devidamente assinados e datados pelo aluno. Os protocolos seguem anexos 

ao Manual do Aluno.  

 

 

 



Para Monografias: 

Deverão ser encaminhados para a Biblioteca somente em formato de 1 (uma) encadernação (capa 

dura) e 1 (uma) mídia digital (CD/DVD) com arquivo gravado em PDF. 

Para Artigos Científicos:  

1 (uma) mídia digital (CD/DVD) com arquivo gravado em PDF. 

Emissão do certificado: 

- O certificado só será entregue no prazo mínimo de 06 meses a partir da solicitação do coordenador do 

curso, ao aluno com conceitos de aprovação: monografia conceito “A” ou “B”; média final mínima de “7,5”; 

frequência mínima de “75%” presencial e confirmação de recebimento do Trabalho de Conclusão de Curso 

(monografia ou artigo), conforme instruções acima, pela Biblioteca da FACSETE; 

- A banca será composta por três componentes (no mínimo 01 professor Especialista e 02 professores 

Mestres e/ou Doutores), sendo: 1º presidente (coordenador/a), 2º presidente (orientador/a do aluno), 3º 

presidente (da equipe), sendo que este 3º professor poderá ser indicado pelo aluno (o aluno terá um custo 

em caso de indicar o 3º presidente quando este professor não fizer parte do corpo docente do curso em 

questão).  Cada professor com titulação de Mestre ou Doutor pode orientar no máximo 05 alunos/turma e o 

professor com titulação de Especialista pode orientar no máximo 02 alunos/turma; 

- O tempo de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (monografia ou artigo) será de 20 minutos 

por aluno de aula, sendo que cada componente da mesa terá 10 minutos para suas considerações. Sendo a 

apresentação da monografia de até 1 hora; 

- O aluno que não apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso (monografia ou artigo) na data marcada, 

terá direito à remarcação de apresentação marcada pelo (a) coordenador (a) do curso no prazo máximo de 

30 dias. 

 Para remarcação o aluno arcará com as despesas da banca estipulada por estes. Caso o aluno não apresente 

a monografia na remarcação, este ficará pendente da apresentação impossibilitando o recebimento do 

certificado no prazo estabelecido, cabendo recurso a ser analisado pelo coordenador sobre o deferimento 

ou indeferimento da solicitação, para conclusão do curso na próxima turma, caso haja vaga para 

apresentação do TCC/Artigo. 

 Obs.: para emissão de declaração de conclusão de curso e emissão de 2ª via de certificado será cobrada 

uma taxa (Declaração de conclusão de curso: R$ 25,00; 2ª via certificado: R$ 200,00) estipulada pela 

FACSETE. 

Obs.: valores sujeitos às alterações (aviso prévio).  

 
Dr. Ivan Fernando Martins de Andrade 
Diretor Administrativo 


