
 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
Instituição Ituramense de Ensino Superior 

RESOLUÇÃO CONSEPE 09/2020 

 

ALTERA EXCEPCIONALMENTE PARA O 
SEGUNDO SEMESTRE O REGULAMENTO DE 
TRABALHO DE CURSO DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO DA FAMA. 

 
O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), da Faculdade FAMA, 

no uso de suas atribuições, de conformidade com a legislação em vigor, tendo em vista a 

deliberação adotada no plenário e considerando os termos do Art. 11 do Regimento Interno da 

FAMA e: 

CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública devido à propagação do 

COVID-19; 

CONSIDERANDO o aumento de casos confirmados de COVID-19 no Brasil; 

CONSIDERANDO a recomendação da Secretaria de Estado de Educação e da 

Secretaria de Estado da Saúde, em suspender as aulas como medida de contenção. 

CONSIDERANDO a determinação do Poder Judiciário da 3º Região da Justiça do 

Trabalho, para suspender as aulas presenciais até o dia 31/03/2020, podendo haver possibilidade 

de prorrogação desse prazo. 

CONSIDERANDO a recomendação do Ministério da Educação por meio da Portaria nº. 

343 de 17/03/2020 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 

digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 

  CONSIDERANDO a Resolução CONSEPE/ FAMA 04/2020, que mantém a suspensão 

de aulas, atividades acadêmicas e eventos no âmbito da FAMA e replanejamento de atividades 

administrativas, como medida de prevenção ao covid-19. 

 

R E S O L V E: 

Artigo 1º Alterar, excepcionalmente para o segundo semestre de 2020, os artigos 19, 23 e 24 do 
regulamento de Trabalho de Curso dos cursos de graduação da FAMA. que passarão a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

Art. 19. (...)  
 
§ 1º.. A Disciplina TC I será avaliada no primeiro bimestre pelo professor responsável pela mesma e 
pelo orientador, de acordo com os critérios e pontuações apresentados no anexo I. 

 

§ 2º. A nota final do 2º bimestre da Disciplina Trabalho de Curso I será a média aritmética das notas 
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atribuídas pelo professor responsável pela mesma e pelo orientador. 
 
Art. 23. O Projeto de Pesquisa deve ser entregue em formato eletrônico por meio do Portal do Aluno, 
conforme a data estabelecida pelo professor da Disciplina Trabalho de Curso I. 
 

§ 1º. O Projeto de Pesquisa, com o termo de admissibilidade do orientador (anexo III do 
Regulamento de TC), será entregue em folhas enumeradas, no prazo estabelecido no calendário da 
Disciplina. 
 
§ 2º. Excluído  
 
§ 3º. Excluído 
 
Art. 24. O Projeto de Pesquisa será avaliado no segundo bimestre pelo professor responsável pela 
mesma e pelo orientador, de acordo com os critérios e pontuações apresentados no anexo II. 
 
§ 1º. A nota final do 2º bimestre da Disciplina Trabalho de Curso I será a média aritmética das notas 
atribuídas pelo professor responsável pela mesma e pelo orientador. 
 
§ 2º. Para aprovação os acadêmicos devem obter nota final igual ou superior a 07 (sete) pontos.  
 
§  3º. Os alunos que não protocolarem o projeto de Trabalho de Curso no prazo estipulado pelo 
professor responsável pela disciplina sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, ficarão 
com nota "0" (zero) no segundo bimestre da disciplina.  

 
Artigo 2º  Fica excluída a pré-defesa oral do Trabalho de Curso I. 
 
Artigo 3º  Todas as demais regras emanadas do Regulamento de Trabalho de Curso devem ser cumpridas. 

 

Artigo 4º  Poderá adotar defesa on-line para o Trabalho de Curso II.  
 

Artigo 5º Os casos omissos serão decididos pelo CONSEPE. 

 

Artigo 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Iturama, 09 de julho de 2020. 

 

 

Prof. Me. Randall Freitas Stabile 
Diretor Geral e Presidente do CONSEPE 
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ANEXO I 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO – 1º BIMESTRE – TC I  
 

Nome dos Alunos(as): ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Título do Projeto de Pesquisa : _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Professor Orientador: ____________________________________________________________________ 
 
Avaliação preenchida pelo professor:  (   ) Orientador    (   ) Da disciplina de TCI 
 

 
 
  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
NOTA  NOTA DO 

AVALIADOR 

1. O tema proposto para estudo é relevante e apresenta uma justificativa condizente à sua 
temática? 
Comentários do professor referente a avaliação desse item: 
 

0 a 1,0  

2. O título está adequado ao tema proposto?  
Comentários do professor referente a avaliação desse item: 
 

0 a 1,0  

3. Os objetivos e problema de pesquisa estão elaborados de forma clara e conectados ao tema 
de pesquisa?  
Comentários do professor referente a avaliação desse item: 
 
 

0 a 2,5  

4.De acordo com os objetivos, a metodologia proposta apresenta os caminhos suficientes para 
responder ao problema de pesquisa? 
Comentários do professor referente a avaliação desse item: 
 
 

0 a 2,0  

5. O referencial bibliográfico parcial é coerente e consistente com o tema proposto?  
Comentários do professor referente a avaliação desse item: 
 
 

0 a 1,0  

6. A bibliografia utilizada  é atualizada, considerando a maioria dos referenciais publicados nos 
últimos 5 anos? 
Comentários do professor referente a avaliação desse item: 
 
 

0 a 1,0  

7. A dupla (ou aluno) entregou, dentro do prazo estabelecido pelo professor da 
disciplina/orientador, todas as atividades/orientações propostas? 
Comentários do professor referente a avaliação desse item: 
 
 

0 a 1,5  

TOTAL DE PONTOS  0 a 10,0  



 

FACULDADE ALDETE MARIA ALVES 
Instituição Ituramense de Ensino Superior 

ANEXO II 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO – 2º BIMESTRE – TC I  
 

Nome dos Alunos(as): 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Título do Trabalho: 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Professor Orientador: _____________________________________________________________________ 
 
Avaliação preenchida pelo professor:  (   ) Orientador    (   ) Da disciplina de TCI 
 

CRITÉRIOS 

NOTA  NOTA DO 

AVALIADOR 

1 – TEMA; TÍTULO; PROBLEMA 

Atualidade do tema, delimitação adequada, relevância acadêmica e social. O título 

aborda o assunto a ser tratado no trabalho. O problema (e hipótese, quando 

houver) possui formulação clara, definições e conceitos de referência respaldados 

em literatura pertinente e possibilidade de investigação. 0,0 – 1,0  

2 – ESTRUTURA DO TRABALHO; ELEMENTOS PRÉ E PÓS-TEXTUAIS E 

ASPECTOS LINGUÍSTICOS 

Organização coerente do trabalho atendendo as normas da ABNT. Formatação do 

texto: correção, clareza e precisão; elementos pré-textuais: capa, folha de rosto, 

sumário e listas (de ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos, se houver); 

elementos pós-textuais: referências bibliográficas, apêndices e anexos; elementos 

de apoio: citações e notas de rodapé. 0,0 – 1,0  

3 – OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

Apresentação dos objetivos do trabalho. Os mesmos contemplam o assunto em 

questão, assim como levam à resposta do problema de pesquisa. 0,0 – 1,0  

4 – JUSTIFICATIVA 

Demonstra a importância da realização da pesquisa. Ressalta a situação do tema 

na atualidade, bem como a existência ou não de trabalhos a este respeito (a 

justificativa não deve ser pessoal).  

0,0 – 1,0 

  

5 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Fundamentação do tema com fontes, citações e atendimentos às normas da 

ABNT. Redação com clareza, terminologia técnica, conceitos científicos, ortografia 

e concordância. 0,0 - 4,0  

6 – METODOLOGIA 

Esclarece o tipo de pesquisa que deseja realizar: pesquisa bibliográfica, de campo 

ou estudo de caso, apresenta os caminhos que vai percorrer para atingir os seus 

objetivos..  0,0 - 2,0  

TOTAL GERAL DA AVALIAÇÃO DO ALUNO 0,0 - 10,0  
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