
Trabalho de Conclusão de Curso e Artigo 
 

Perguntas frequentes 
 
1- Quais os pré-requisitos para dar entrada ao processo dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso? 
 
R: Estar no mínimo na 6ª fase e ter cursado as disciplinas de 
pesquisa do seu Curso. 
 
2 - Troquei o título do projeto, ou do artigo. O que eu faço? 
 
R: O título do Projeto para quem está em processo de qualificação 
pode ser trocado a qualquer momento, já para os acadêmicos que 
vão defender o artigo o título pode ser trocado até 15 dias antes do 
seminário de apresentação. Caso você precise trocá-lo a pedido da 
banca, você pode fazê-lo após o seminário. O procedimento a seguir 
é enviar um email para o CTCC se identificando e informando o título 
antigo e o novo título. 
 
3 - Mudei o tema do meu projeto, aquele que entreguei na 7ª 
fase. O que fazer? 
 
R: A troca de tema poderá ser feita até 60 dias após a entrada no 
CTCC. Por exemplo, foi entregue os termos de compromisso de 
orientador e o termo de responsabilidade no dia 15 de julho, esse 
acadêmico tem até o dia 15 de setembro para mudar o tema, ou 
seja, 60 dias após a entrega dos primeiros documentos. O 
procedimento é entregar ao CTCC o formulário de troca de tema, que 
se encontra no site do setor. 
Obs.: após a qualificação do projeto é vetada a troca de tema. 
 
4 - Mudei o orientador. Qual é o procedimento? 
 
R: O procedimento é fazer uma justificativa por escrito e assinada 
pelo Orientador. Entregar junto com a justificativa o termo de 
desistência de Orientadores e o termo de compromisso do novo 
Orientador. Entregar na CTCC até 60 dias antes do Seminário de 
Apresentação. 
 
5 - Preciso de um orientador para o meu TCC. 
 
R: O acadêmico deve entrar em contato com o coordenador do TCC, 
para ele indicar algum orientador que seja indicado para o tema de 
pesquisa que o discente quer desenvolver. 
 



6 - O que entrego inicialmente? 
 
R: Junto o termo de compromisso assinado pelo orientador, você 
entrega o termo de responsabilidade assinado. 
 
7 - Quando entrego esses documentos acima? 
 
R: Será entregue até uma(01) semana antes da matrícula dos 
veteranos de acordo com o que dispõe a última Resolução em vigor. 
 
8 - Meu projeto envolve pesquisa com seres humanos, mas só 
vou fazer só algumas perguntinhas, preciso passar pelo 
Comitê de Ética? 
 
R: Sim. Todo e qualquer projeto que envolva pesquisa com seres 
humanos, deverá passar pelo Comitê de Ética. Assim sendo você 
deve entrar na página do Comitê, preencher os formulários e anexar 
no seu projeto e encaminhar através da Direção de Pesquisa do 
Centro. Só então, após análise de seu projeto pelo Comitê você 
poderá iniciar sua coleta de dados. 
 
9 - Como entregar a versão definitiva do artigo? 
 
R: deverá ser entregue uma (1) cópia em mídia digital, gravada com 
na extensão PDF, juntamente com o Termo de Indicação para 
Publicação devidamente assinado, assim como, o Termo de 
Autorização para divulgação do TCC pela biblioteca virtual da UDESC, 
devidamente preenchido. Enquanto os documentos acima citados não 
forem entregue a CTCC, a nota não será publicada, podendo 
comprometer a colação de grau. 
 
10 - Quando deve ser entregue o artigo original? 
 
R: Deverá ser entregue em até 20 dias após a defesa do artigo. Esta 
data se encontra no cronograma de prazos divulgados pelo CTCC. 
 


