
 

EDITAL 005/2021 COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO/UNIARP - 

2021/1 

 

 

Dispõe sobre a entrega dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso – TCC dos acadêmicos regularmente matriculados na 
disciplina de TCC II, do semestre 2021/2, do Curso de 
ADMINISTRAÇÃO da UNIARP/Fraiburgo. 
 
 

A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, Universidade do Alto 

Vale do Rio do Peixe - UNIARP, Campus de Fraiburgo, no uso de suas atribuições e 

de acordo com o Regulamento Geral dos Trabalhos de Conclusão De Curso da Uniarp, 

RESOLVE: 

1º. Tornar pública a data final de 30/11/2021 para a entrega de três vias 

encadernadas do Trabalho de Conclusão de Curso dos acadêmicos devidamente 

matriculados na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II do Curso de 

Administração. 

2º. As bancas serão definidas em momento posterior, as quais poderão ser 

fechadas e abertas, conforme previsto no Regulamento Geral dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso da UNIARP. 

3º Os trabalhos que não forem entregues dentro do prazo estabelecido neste 

edital, não terão direito à entrega sequente e o(a) acadêmico(a) será considerado(a) 

‘reprovado(a)’ na disciplina. 

4º Os documentos a seguir deverão ser entregues, juntamente com as três vias, 

até as 22h da data de 30/11/2021: Apêndice G preenchido em DUAS VIAS. Apêndices 

preenchidos em UMA VIA: C; D; E; I; K; L. 

 



 

5º Após a banca, no e-mail da coordenação (adm@uniarp.edu.br), até o dia 15 

de dezembro, devem ser enviados: o TCC em pdf com a folha de aprovação contendo 

as assinaturas da banca; mais os apêndices F; K e L assinados e escaneados (não 

fotografados). 

 

           Fraiburgo, 01 de novembro de 2021.  

 
 
 

                         
Prof. Me. Sandra Mara Bragagnolo 

Coordenação do Curso de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:adm@uniarp.edu.br


 
APÊNDICE C – FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC PELO ROFESSOR ORIENTADOR 

Acadêmico(a): ___________________________________________ 

Título do TCC: _____________________________________________________ 

Período de Realização do TCC:   /  /   a   /  /   

 

OBS: A avaliação do (a) acadêmico (a) será expressa pela média aritmética das avaliações atribuídas 
a cada item dos critérios a seguir, sendo atribuído um conceito numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

ASPECTOS AVALIADOS NOTA 

1. Projeto: Tema, problema, justificativas, objetivos e metodologia para 
desenvolvimento do TCC. 

 

2. Interesse: Busca de dados/informações e fundamentações para o 
desenvolvimento do TCC. 

 

3. Assiduidade: Comparecimento às reuniões de orientação e atividades 
programadas. 

 

4. Planejamento: Cumprimento do cronograma e de prazos. 
 

5. Apresentação e Clareza: Disposição da apresentação do TCC, e Inteligibilidade 
do texto apresentado. 

 

6. Criatividade: Contribuições das ideias e sugestões para inovações e/ou 
implementações. 

 

7. Conhecimento: Domínio do conteúdo apresentado. 
 

8. Ética: Conduta em relação aos padrões e costumes. 
 

SOMATÓRIA TOTAL  

MÉDIA =>  

 
Cidade, ____ de _______ de  ___ 

 
 

 
Professor(a) Orientador(a) 

 



 
APÊNDICE D – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO TCC E RECOMENDAÇÃO PARA 

APRESENTAÇÃO EM BANCA 

_____________, __ de ___________ de 20___. 

Para: _______________________________________________________________ 

Coordenador(a) do Curso ______________________ 

 

Declaro, para os devidos fins, sobre o trabalho intitulado ______________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, realizado como 

Trabalho de Conclusão de Curso pelo (a) aluno (a) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ sob 

minha orientação, que procedi à revisão final do texto, constatando que o mesmo atende as 

especificações da norma para apresentação de trabalhos acadêmicos da UNIARP, no que diz respeito 

ao conteúdo e à formatação. Além, disso realizei a análise antiplágio pelo software Plagius (anexada a 

esta declaração), bem como não observei condutas fraudulentas na realização da pesquisa pelo 

acadêmico. Assim, meu parecer é de que o trabalho está (____) recomendado (____) não recomendado 

para apresentação em banca aberta.   

 

Atenciosamente, 

 

________________________________________ 

Nome do (a) Professor (a) Orientador de TCC 

 

Caso o trabalho esteja não recomendado, por favor explique aqui todos os motivos (se necessário mais 

espaço, favor incluir folhas enumeradas anexas a este documento). 



 
APÊNDICE E – ATA DA BANCA DE AVALIAÇÃO DO TCC 

Aos _______________________ dias do mês de _________________ do ano de 

______________________________________, às _____h____min, foi convocada e formada a 

comissão (banca) examinadora composta de três professores e/ou autoridades docentes desta 

Universidade, abaixo nominados, para o exame do trabalho escrito, apresentação oral, pesquisa e 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, elaborado pelo (a) acadêmico (a) 

________________________________ _______________________________________________, 

cujo título é: __________________________ 

__________________________________________________________________________________

_. 

Foi concedido o tempo máximo de 15 minutos para o(a) acadêmico(a) fazer a exposição oral do trabalho, 

atribuindo-se outros 15 minutos para arguições. Foram feitas as arguições ao(à) acadêmico(a), visando 

a avaliação e crédito na disciplina.  Concluídas as arguições, a banca passou à deliberação sobre a 

avaliação, considerando os seguintes critérios: a) domínio de teorias e conceitos; (b) título, resumo, 

temática, problema e justificativa estão de acordo com o conteúdo do trabalho; (c) expressão escrita 

considera correção gramatical e formatação de acordo com a ABNT, assim como as referências 

bibliográficas; (d) referencial teórico é pertinente e coerente com o tema e objetivos propostos, e estudos 

de caso/obras correlatas são relevantes para pesquisa (e) metodologia utilizada é adequada e está 

descrita no trabalho; (f) apresentação clara e objetiva do seu trabalho, mostrou domínio teórico-conceitual 

sobre a temática e apresentou de forma adequada o conteúdo teórico e gráfico da proposta, postura e 

comportamento na apresentação; o(a) acadêmico(a) obteve as seguintes avaliações: 

PROFESSOR (A) FUNÇÃO NOTA 

 Presidente da Banca  

 Membro  

 Membro  

 MÉDIA DA BANCA  

Sendo o TCC considerado:  

(__) Aprovado em totalidade   (__) Aprovado com restrições       (__) Reprovado 

A validação da média da Banca fica condicionada à entrega da versão final do TCC, com as devidas 

alterações apontadas pela Banca Examinadora, no prazo de 10 dias. 

 

____________________________                 ____________________________ 

Presidente da Banca 

 

        Acadêmico (a) 

____________________________                 ____________________________ 

          Membro da Banca                                             Membro da Banca 



 
APÊNDICE F – TERMO DE CIÊNCIA SOBRE A LEI DO PLÁGIO 

 

Eu, ______________________________________________________, acadêmico (a) do Curso de 

Administração da Universidade Alto do Vale do Rio do Peixe – UNIARP, estou ciente sobre o crime de 

plágio (artigo 184), bem como suas implicações legais decorrentes, onde destaca-se: 

 

O Código Penal em vigor, no título que trata dos crimes contra a propriedade intelectual, dispõe sobre o 

crime de violação em direito autoral – artigo 184 – que traz o seguinte teor: Violar direito autoral: Pena – 

detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. E os seus parágrafos 1º e 2º, consignam, 

respectivamente:  

1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, por qualquer, sem 
meio, com o intuito de lucro, de obra intelectual, no todo ou em parte sem 
autorização expressa do autor ou de quem o represente, (...): Pena – expressa 
do autor ou de quem o represente. (...) Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos e multa (...).  

2º Na mesma pena do inciso anterior incorre quem vende, expõe a venda, 
aluga, introduz no País, adquiri, oculta, empresta, troca ou tem em depósito, 
com o intuito de lucro original ou cópia de obra intelectual, (...), produzidos ou 
reproduzidos com violação de direito autoral. (lei nº 9.610, de 19.02.98, que 
altera, atualiza e consolida a Legislação sobre Direitos Autorais, publicada no 
D.O.U de 20.02.98, Seção I, pag. 3).  

Desta forma declaro para os devidos fins de direito, o conhecimento sobre os crimes contra a propriedade 

intelectual, a Lei do Plágio, sendo responsabilizado individualmente, caso caracterizado, sujeito as suas 

penalidades.  

 

 

Fraiburgo – SC, _____/ _____/ _______. 

 

 

______________________________________ 

Acadêmico (a)  

 

 

 

 



 
APÊNDICE G – AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA 

Acadêmico (a): _____________________________________________________ 

Professor (a) avaliador (a): ____________________________________________ 

Critérios de Avaliação Nota 

TRABALHO ESCRITO (verificados durante a leitura do trabalho)   

a) Relação dos objetivos propostos x resultados   

b) Organização do conteúdo   

c) Redação do texto e correção gramatical   

d) Utilização das Normas Metodológicas da UNIARP   

e) Contribuição do trabalho para a formação do (a) acadêmico (a)   

f) Contribuição do trabalho para a empresa cedente   

g) Estruturação do referencial teórico x conteúdo apresentado  

 

APRESENTAÇÃO ORAL E ARGUIÇÕES (DEFESA EM BANCA)   

a) Estruturação e ordenação do conteúdo da apresentação coerente com o 

relatório; Utilização dos recursos audiovisuais; Uso adequado do tempo (15 

minutos). 

  

b) Clareza na comunicação e exposição das ideias; Domínio do conteúdo   

c) Postura/comportamento durante a apresentação; Esclarecimento das 

dúvidas durante as respostas das arguições 
  

Nota Final=>   

 

Cidade, _____/ ____ / ______                  _____________________________ 

                                                    Professor Avaliador 

 

  



 
APÊNDICE I – CONTROLE DE CORREÇÕES PARA TCC COM RESTRIÇÕES 

 

Eu _____________________________________, acadêmico(a) da 8ª fase do curso de Administração, 

concordo e estou ciente das correções que são necessárias para que o meu TCC seja aprovado. 

Comprometo-me a fazê-los até a data estabelecida. 

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                            Acadêmico (a) 

(    ) Acertos no Capítulo 1 (Introdução – 1.1; 1.2; 1.3; 1.4):  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

(    ) Alterações no Capítulo 2 (__) 2.1 Referencial Teórico  (__) 2.2 Metodologia  (__) 2.3 Apresentação 

e Análise dos Dados:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(    ) Acertos no Capítulo 3 (Conclusão):  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(    ) Acertos Gerais na: (__) Escrita (__) Metodologia – formatação  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Assinaturas em Banca 

Professor (a) orientador (a)  

Professor (a) membro da banca  

Professor (a) membro da banca  

 

Assinaturas Pós Bancas 

Coordenação e Colegiado  

 

 

 

 



 
APÊNDICE J – TERMO DE APROVAÇÃO DAS CORREÇÕES PÓS BANCAS 

 

 O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Administração (   ) aprovado na 

Totalidade; (__) aprovado com Restrições (__) está apto para ser assinado, digitalizado e entregue 

definitivamente, pois o(a) acadêmico(a) __________________________________________ realizou 

os acertos solicitados pelos Professores Avaliadores da sua Banca. 

 

 

Fraiburgo, ______/______/_________. 

 

Assinaturas: 

 

______________________________________________ 

Acadêmico (a) 

 

_______________________________________________ 

 Coordenador/ NDE 

 

 

 

 

 

 

 



 
APÊNDICE K – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA OU PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA DE 

TCCs 

Curso:______________________________________________________________ 

Acadêmico(a):____________________________________CPF________________  

E-mail: _____________________________________________________________ 

Orientador(a):____________________________________CPF_________________ 

Membro da banca: _____________________________________________________ 

Membro da banca: _____________________________________________________ 

 

Data da defesa: ____/_____/______ 

Título do trabalho: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Autorizo a UNIARP, Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, a disponibilizar o texto integral da 

publicação supracitada, de minha/nossa autoria, para fins de leitura, impressão e/ou download pela 

Internet, a título de divulgação da produção científica gerada pela Universidade a partir desta data. 

 

Local _____________________ Data ____/_____/____ 

 

 

   

Assinatura Autor(a)  Assinatura Orientador(a)  

 

 

 

  



 
APÊNDICE L – TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaro para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo aporte ideológico 

conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, a 

coordenação do Curso de Administração a Banca Examinadora e o Orientador de toda e qualquer 

responsabilidade acerca do mesmo. 

 

 

Cidade, _____/____/______ 

 

Acadêmico(a):____________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


