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1 MODALIDADES DE TRABALHOS E OBJETIVOS  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) traz uma perspectiva 

interdisciplinar e multidisciplinar possibilitando que o alunado da ETEC Prof. 

Massuyuki Kawano exercite as competências e habilidades adquiridas no decorrer 

do curso e coloque em prática os conteúdos tratados através das fases de 

elaboração da pesquisa, em diversas modalidades.  

Em face da produção de conhecimentos dentro da ETEC Prof. 

Massuyuki Kawano (através do TCC), o presente regulamento foi idealizado na 

busca por padronizar a apresentação de tais conhecimentos, possibilitando uma 

identidade para tal produto. 

Trabalhar com Aprendizagem Baseada em Projetos é um grande 

desafio, pois leva o aluno a pensar criticamente, contudo não foge da necessidade 

de utilização das normas técnicas desenvolvidas para garantir os direitos autorais 

sobre o conhecimento produzido, bem como facilitar o acesso a esse conhecimento.  

Sendo a missão da escola “Formar pessoas dinâmicas, 

empreendedoras, capazes, pensadoras, com habilidades e competência para atuar 

no mercado de trabalho e preparadas para a vida em sociedade” Tupã, (2014), os 

Trabalhos de Conclusão de Curso-TCC serão desenvolvidos nesta lógica utilizando 

de diversos métodos de ensino.  

O objetivo do TCC é integrar os conhecimentos, através de 

metodologias ativas, utilizando a aprendizagem baseada em projetos, com a 

utilização da problematização.  

Cada área desenvolverá os produtos de acordo com a natureza e o 

perfil do técnico que pretende formar, sendo assim estes serão diversificados, 

conforme a área. A escola oferece cursos em diversos eixos temáticos Gestão e 

Negócios; Infraestrutura; Produção Cultural e Design; Informação e Comunicação; 

Ambiente e Saúde.   

Obrigatoriamente o TCC será composto de uma apresentação 

escrita elaborando-se um produto final de acordo com a habilitação profissional e 

conforme a previsão do regulamento geral de TCC do Centro Paula Souza Cetec, 

(2015), dentre os produtos abaixo descritos:  

a) Monografia; 

b) Protótipo com Manual Técnico; 
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c) Maquete com Memorial Descritivo; 

d) Artigo científico;  

e) Projeto de Pesquisa;  

f) Relatório Técnico. 

 

As modalidades de trabalho que desenvolverão o produto serão determinadas 

pela unidade de ensino, ouvindo os coordenadores e professores do componente 

curricular de TCC, devendo ser obrigatoriamente utilizado para o desenvolvimento 

do trabalho escrito, o Manual para elaboração do TCC, expedido pelo Centro Paula 

Souza. (CETEC,2015). 

Para o ano de 2015, os cursos escolheram os produtos final, descritos no 

quadro a seguir, que poderá ser alterado anualmente: 

Quadro1. Produtos de acordo com cada curso técnico 

Produto Cursos Técnicos  

1.) Monografia   
Documento que apresenta o resultado de 
uma pesquisa. Deve ser feito sob a 
coordenação de um orientador. Trabalho 
de conclusão de curso de graduação, 
trabalho de graduação interdisciplinar, 
trabalho de conclusão de curso de 
especialização e/ou aperfeiçoamento. 

Enfermagem 
Administração  
Recursos Humanos 
Contabilidade  

2.) Protótipo com Manual Técnico  
O protótipo é um modelo em tamanho 
real ou em escala (reduzida ou ampliada) 
de um produto, sistema ou equipamento 
inédito apresentado com seu manual 
técnico. 
 

Informática,  
Design de interiores,  
Desenho de Construção Civil  
Ensino Técnico de Informática Integrado 
ao Médio 

3.) Maquete com memorial descritivo  
A maquete é o modelo físico de escala 
reduzida do que está sendo projetado, 
com a vantagem de possibilitar a 
manipulação da terceira dimensão do 
que é real. Segundo Belezia e Ramos 
(2011, p.113) “as maquetes podem ser 
topográficas (de terreno, de paisagem e 
de jardim), de edificações (urbanísticas, 
de edifícios, de estruturas, de interiores) 
e específicas (de design de móveis e 
objetos).” O memorial descritivo é o 
detalhamento de todos os procedimentos 
e materiais utilizados para a confecção e 

Design de interiores,  
Desenho de Construção Civil 
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construção do projeto. Toda formatação 
do memorial descritivo deve seguir a 
formatação do relatório técnico. 

4.) Relatório Técnico  
Documento que descreve formalmente o 
progresso ou resultado de pesquisa 
científica e/ou técnica. 

Farmácia 

 

2 NORMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TCC 

O bom desenvolvimento do TCC começa logo na atribuição das 

aulas, assim, estipula-se que o professor que tiver aulas atribuídas no componente 

curricular de Planejamento de Trabalho de Conclusão em um semestre, deverá dar 

continuidade ao trabalho, sendo atribuído ao mesmo o professor no semestre 

subsequente o componente curricular de Desenvolvimento de Trabalho de 

Conclusão.  

Os professores envolvidos no TCC, devem olvidar esforços para que 

haja a integração entre os demais componentes curriculares, considerando esta 

interdisciplinaridade, algo essencial para o desenvolvimento do projeto.  

Todos os trabalhos serão realizados em equipe e os grupos serão 

divididos pelo professor orientador que verificará a quantidade ideal de integrantes 

para cada equipe.  

O coordenador de curso e os docentes deverão observar e 

acompanhar a relevância e aplicabilidade dos temas, bem como organizar a 

interdisciplinaridade, e quando necessário se reunirá com os docentes e alunos.  

As atribuições do Coordenador Pedagógico, Curso e Docente serão 

cumpridas as regras de acordo com o Regulamento Geral do Centro Paula Souza. 

(CETEC, 2015) 

Os laboratórios de informática deverão, na medida do possível, 

reservados para a digitação dos trabalhos. A reserva dos laboratórios deverá ser 

realizada no momento de elaboração dos horários de aulas de todos os cursos, com 

a participação dos coordenadores de curso, sob a orientação do núcleo de 

coordenação pedagógica e submetidos a apreciação da direção, a cada inicio de 

semestre letivo. 

Considerando a importância de documentar e organizar as 

pesquisas externas, todas as visitas e pesquisas na comunidade só serão realizadas 

mediante ofício do diretor. O docente encaminhará solicitação da visita ou pesquisa 



7 

 

para o coordenador de curso que solicitará a emissão do documento ao diretor da 

escola.  

O ofício deverá seguir rigorosamente o seguinte formato: tamanho 

do papel A4, Fonte Arial 10 ou 12, respeitar regras para o destinatário, papel 

timbrado. Uma via deste ofício deverá estar anexa ao TCC.  

Vale ressaltar que ofícios poderão apresentar alterações de acordo 

com cada empresa, uma vez que a mesma pode adotar formatações próprias. O 

modelo apresentado a seguir é o utilizado pela ETEC Prof. Massuyuki Kawano. 
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Modelo Ofício 
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É obrigatório o uso de termo de consentimento livre esclarecido 

quando as pesquisas dos trabalhos, envolver seres humanos, procurando sempre 

preservar o anonimato dos pesquisados, a não ser que estes autorizem a sua 

divulgação.  

Abaixo modelo de termo de consentimento sendo possível 

modificação, de acordo com o teor do produto a ser desenvolvido.  

 

MODELO - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) a participar do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  No entanto, sua participação 

não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. A sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador.  

O objetivo geral deste projeto é 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Sua participação neste trabalho consistirá em (DESCREVA COMO SERÁ A 

PARTICIPAÇÃO). As informações obtidas por meio dessa pesquisa serão confidencias, sendo de conhecimento 

do pesquisador e do orientador da pesquisa. Será mantido sigilo quanto a sua identidade, preservando seus 

dados, e em hipótese alguma serão divulgados sem sua permissão. 

 Fica garantida a segurança de que a sua participação não trará qualquer prejuízo a sua 

integridade física, psíquica e moral, bem como, nenhum benefício imediato direto ou indireto, e trará 

contribuições para realização do trabalho.  

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos, agora ou a qualquer momento, com os (as) 

alunos (as) ou com o orientador do trabalho.  

 

Nome dos alunos Contato Assinatura 

   

   

   

   

   

Nome do orientador Contato Assinatura 

   

 

Eu, ___________________________________________________________, declaro que 

entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação no trabalho  e concordo em participar. Estou 

ciente que não receberei qualquer benefício pela minha participação, nem qualquer exclusão caso ainda desista 

de participar. Fui informado (a) como localizar facilmente os integrantes do trabalho.  

Tupã, ____ de ______________ de 20____. 

_______________________ 

Assinatura do participante 
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3 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

3.1 Organizando as atividades prévias ao TCC  

A Unidade Escolar, no final do semestre, promove uma feira de 

apresentações dos TCCs, no intuito de apresentar os produtos aos empresários da 

cidade e região, procurando aumentar a empregabilidade e fortalecer os laços 

existentes, além de melhorar o processo de ensino e aprendizagem, bem como criar 

um marketing da escola.  

Todos os grupos de todos os grupos deverão participar da feira de 

apresentação, sendo que, será reservado pelo menos 01(um) dia do evento para 

que a banca de validação possa avaliar os projetos. 

Os trabalhos deverão ser expostos em formato de Banner ou do 

Produto, sendo obrigatória uma cópia do trabalho escrito impresso e encadernados 

em espiral disponibilizados as bancas de validação. 

Na composição das bancas é obrigatória a presença do professor 

orientador e de pelo menos mais 02(dois) convidados, podendo a escolha recair 

sobre professores da unidade ou de outras instituições ou ainda empresários, desde 

que ligados ao curso avaliado. Cada banca avaliará no máximo 02(dois) trabalhos.  

É obrigatório o envio dos resumos dos trabalhos que serão 

apresentados, com antecedência mínima de 40 dias, à coordenação pedagógica por 

meio do e-mail: coordpedagogica.etecmk@etec.sp.gov.br.  Seguindo as regras a 

seguir: 

a) Digitar na ortografia oficial e conter exclusivamente texto; 

b) Limite de palavras é de até 500 (excluindo o título, autores); 

c) Redigir em parágrafo único, com editor de texto Word for 

Windows com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples e com 

alinhamento justificado; 

d) Estrutura: Título completo do trabalho, Nome dos autores, nome 

do orientador e co-orientador. Introdução, Objetivos, Métodos/Desenvolvimento, 

Resultados ou discussão, Conclusão ou Considerações finais e Palavras chave; 

e) Nome dos autores por extenso, separados com ponto e vírgula, 

logo abaixo o nome do orientador e co-orientador; 

mailto:coordpedagogica.etecmk@etec.sp.gov.br
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f) Título em negrito, caixa alta e com texto centralizado. Caso haja 

nome científico, este deve ser escrito em itálico; 

g) Entre o título e o nome dos autores deixar o espaço de uma 

linha; 

h) Após o nome dos autores, deixar o espaço de uma linha em 

branco para iniciar o texto do resumo; 

 

Modelo - Resumo 
 
Relato de Experiência: compartilhando conhecimentos sobre avaliação do estudante. 
 
Autores: Elaine Cristina I. Soriano; Caroline Penteado Manoel; Daiana Franco da Silva; 
Jeferson Eduardo Pereira; Juliana Demarchi Polidoro; Edvaldo Navas Rodrigues; Luciana M. 
S. Octaviano; Ana Elisa Lopes. 
 
Orientador: Mauro Guerra Eduardo 
 
Introdução: As propostas de ensino/aprendizagem estão em constante avanço, e acima de 
tudo, visa formar um profissional mais crítico, preparado para aprender, a criar, a propor e a 
construir. Para tanto, o processo de formação deve-se dar de forma articulada com o mundo 
do trabalho, com ênfase no desenvolvimento de um olhar crítico-reflexivo, visando à 
transformação das práticas. As escolas precisam estar preparadas a formar o perfil 
desejado, com metodologias ativas e significativas, um desafio na educação. A Escola 
Técnica Professor Massuyuki Kawano do Centro Paula Souza-Etec possui 
aproximadamente 1250 alunos desde o Ensino Médio a Cursos Técnicos de diversas áreas 
com currículos organizados por competência e avaliação contínua. A FAMEMA possui um 
currículo centrado no estudante, utiliza métodos ativos de ensino e aprendizagem e 
excelência em avaliação, despertando o interesse da coordenação escolar da Etec em 
firmar a parceria com esta conceituada instituição de ensino. Objetivo: Proporcionar 
capacitações ao corpo docente sobre Avaliação do Estudante a luz da metodologia 
significativa. Metodologia/Desenvolvimento: Prontamente, o Departamento de Pós-
Graduação do Mestrado “Ensino e Saúde” atendeu ao pedido, realizando três encontros 
com os coordenadores dos cursos. Os docente-coordenadores da Etec tiveram a 
oportunidade de participar dos encontros realizados em 03 dias nos meses de março e abril. 
Através de reflexões, aulas dinâmicas e estudo de casos foram capazes de construir 
conhecimento para melhorar os métodos de avaliação utilizados na escola. Resultados: 
Posterior aos encontros estes docente-coordenadores se reuniram para estudar sobre 
Avaliação e construir juntos de que forma iriam compartilhar com os outros docentes os 
conceitos aprendidos e as novas ideias, planejando encontros por áreas de atuação 
programadas para o mês de Junho. Conclusão: A parceria entre FAMEMA e Etec é 
considerada muito satisfatória e os frutos destes encontros têm sido multiplicados no 
planejamento das ações da escola. Os depoimentos dos docente-coordenadores que 
receberam a capacitação foram de que realmente o importante é começar a discutir sobre 
avaliação e buscar meios para sairmos do método tradicional de ensino e aprendizagem de 
forma coletiva, e tentar sensibilizar nossos professores que o conhecimento é compartilhado 
e construído e não tão somente centrado no professor. Pode-se afirmar que estamos nos 
deparando com um grande desafio em romper vários paradigmas do ensino tradicional em 
prol de uma educação significativa.  
 
Palavras Chave: Avaliação, Metodologia ativas, Competência. 
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 3.1.1 Cronograma das atividades  

Atividade  Período  

Os coordenadores enviarão por email para 

Coordenação Pedagógica os nomes dos 

integrantes das Bancas de Validação e dos 

alunos por equipe.  

Até 30 de maio 

Até 30 de outubro 

Os professores orientadores enviarão os 

resumos por email para a Coordenação 

Pedagógica. 

Até 30 de maio 

Até 30 de outubro 

A coordenação pedagógica enviará por email  

a banca de validação os resumos dos 

trabalhos. 

Até 10 de junho 

Até 10 novembro 

 

 

3.2 Regras para apresentação  

a) Cada grupo será responsável pela exposição dos trabalhos e 

também dos materiais/equipamentos de necessários a exposição, devendo  

acondicioná-los em seus respectivos estandes, garantindo a guarda e segurança 

dos mesmos, bem como a sua montagem e desmontagem e guarda posterior, sob a 

supervisão dos respectivos coordenadores e professores de TCC; 

b)Todos os equipamentos que serão utilizados deverão ser 

etiquetados com o nome do grupo de TCC; 

c) Os estandes terão como infraestrutura: 01 ponto de energia de 

220volts, obedecendo às regras atuais (ou seja, com tomadas novas), nomeado com 

o nome do projeto inscrito; 

d) Tendo em vista o número de expositores e a quantidade de 

materiais necessários, o grupo expositor, professor responsável e coordenador, 

deverão desenvolver esforços para providenciar os materiais necessários, evitando 

solicitar os mesmos para a escola. 

e) É obrigatória a presença de todos os integrantes que 

desenvolveram o trabalho nos horários em que a Comissão Organizadora 
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estabelecer, para esclarecimento das eventuais dúvidas da comissão e do público 

em geral, bem como para Validação do Trabalho pela Banca.  

 

3.3 Regras para confecção do banner  

Os pôsteres deverão obedecer rigorosamente as seguintes 

estruturas: 

 

a) A dimensão final dos pôsteres deve ser de 0,90 x 100 cm. O 

produto escolhido para confecção do banner pode ser de acordo com a criatividade 

de cada grupo desde que contenham os itens abaixo:  

 O título do trabalho deverá ser o mesmo do resumo enviado, 

colocando-o em destaque. 

 Os  nomes dos autores deverão ser completos, permitindo 

apenas abreviações em casos de nomes extensos  (Ex. João Pereira Souza da Silva 

ou João P. S. da Silva).  

 Os elementos obrigatórios na descrição do banner são: 

introdução, objetivos, métodos/desenvolvimento, resultado/conclusão ou 

considerações finais. 

b) O horário de apresentação dos pôsteres estará especificado na 

programação. 

c) O pôster deverá ser fixado de acordo com a identificação 

fornecida pela Comissão Organizadora. 

e) Os autores devem se responsabilizar pela fixação e retirada dos 

pôsteres ao final do evento.  
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Modelo Banner 1 
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Modelo Banner 2 
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4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação do TCC será contínua e sistemática em diferentes 

etapas, no final do componente Planejamento de Trabalho de Conclusão de Curso, 

todos os grupos deverão finalizar o semestre com o Pré-Projeto de acordo com a 

modalidade escolhida.   

Os critérios de avaliação do TCC, segundo Belezia (2011, p. 122), 

serão eles: a autenticidade, rigor acadêmico, aprendizagem aplicada, exploração 

ativa e contextualização/conexão com a área profissional.  

 

Critérios de avaliação do TCC 

Critérios de avaliação       Evidência de desempenho 

Autenticidade 

Tema extraído do contexto real da área 

profissional 

Levantamento de dados e informações 

realizado diretamente no ambiente de 

trabalho 

Pesquisa realizada em base de dados 

confiável  

O trabalho é de autoria dos alunos e 

contempla aspectos inovadores 

Rigor acadêmico 

A questão orientadora estabelece relação 

com o conjunto de competências previsto 

no Plano de Curso da habilitação e 

promove o seu desenvolvimento 

O projeto exige conhecimento de 

conceitos centrais dos Componentes 

Curriculares da habilitação  

Aprendizagem Aplicada 

Os alunos aplicam os conhecimentos 

adquiridos no curso para o 

desenvolvimento do trabalho, articulando-

os com novos saberes para a resolução 

de problema e efetivo desenvolvimento 

do trabalho. 
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Exploração Ativa 

Os alunos conciliam a pesquisa na 

própria escola (biblioteca e internet) com 

as atividades de campo (entrevista com 

especialistas, pesquisas junto às 

empresas, visitas em locais de trabalho). 

Os alunos utilizam habilidades de 

autogestão para definir diretrizes e 

melhoras no processo de 

produção/elaboração do trabalho. 

Conexão com a área profissional 

São utilizadas situações reais, extraídas 

do contexto profissional, para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Os alunos estabelecem contato com o 

ambiente externo (empresas/setor 

produtivo) para identificação do tema de 

trabalho e para o seu desenvolvimento.  

Fonte: BELEZIA, E.C. Núcleo básico: planejamento e desenvolvimento do TCC p. 123 

Cada etapa da avaliação caberá ao professor e aos alunos a 

identificação de avanços, dificuldades durante o processo, sendo o diagnóstico 

traduzido em menções. É preciso estabelecer um plano de avaliação, para facilitar o 

monitoramento e gerenciamento das atividades do projeto.  

Para a avaliação final do TCC, envolve-se o desenvolvimento do 

trabalho, o trabalho escrito e a demonstração do produto resultante do trabalho 

realizado. (CETEC, 2015) 
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5. INSTRUMENTOS PARA ORIENTAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DOS 

TRABALHOS.  

A orientação dos trabalhos é de responsabilidade do professor com 

aulas atribuídas nos componentes curriculares específicos do TCC, de forma 

articulada e integrada aos demais componentes curriculares da habilitação.  

Os produtos devem conter o plano de trabalho, que consiste em 

tornar explícitas as diversas fases do projeto e deve conter as atividades ou as 

tarefas previstas em cada uma delas, com cronograma e responsáveis para 

execução de cada tarefa. Importante no plano de trabalho que qualquer um que leia 

o cronograma saiba o quê, quando e porque quem será executada determinada 

ação. 

  O plano de trabalho deve ser construído de forma coletiva: 

professor e alunos, e após terem definidos tema, a modalidade do trabalho, que 

servirão de direcionamento para escrever o desenvolvimento do trabalho, é ideal 

que tenham um cronograma para o planejamento e desenvolvimento do TCC. 

       A avaliação do TCC envolve a apreciação do desenvolvimento 

de forma contínua, do trabalho escrito de acordo com as normas descritas no 

Manual de Elaboração de Trabalhos acadêmicos: orientações gerais do TCC, do 

CETEPS 2015; e da demonstração do produto resultante do produto na feira de 

apresentação do TCC.   

Todos os trabalhos  finalizados deverão ser gravados em pdf e  

enviados por email  para o professor orientador.  

Após a avaliação, o professor orientador escolhe dentre os trabalhos 

aprovados, os que se destacam e sirvam de referência para os próximos trabalhos, 

para que fiquem disponíveis no acervo da biblioteca. A biblioteca recebe o TCC em 

formato digital gravado em duas cópias, em CD/R.  

 

5.1 Documentações necessárias para comprovação, guarda e divulgação 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso.  

              E dever do professor orientador o preenchimento da ficha de 

avaliação individual, colher a ciência do aluno sobre a menção final e encaminhar a 

ficha para secretaria acadêmica preenchida frente e verso, segue o modelo da ficha 

obrigatória e da ata da banca de validação que deverá estar impressa no verso da 

ficha individual, este documento deverá compor no prontuário do aluno.  
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         Os TCC´s escolhidos como referência para consultas devem ficar 

armazenados na Bilblioteca da unidade pelo período de 5 anos, para que fiquem 

disponíveis para consulta on-line. Sendo obrigatória a assinatura pelos alunos no 

termo de autorização, conforme modelo em anexo.  

          Os CD/R e o termo de autorização devem ser entregues pelo professor 

orientador à Bilblioteca “Giberto de Barros”, que posteriormente enviará o 

documento à secretaria acadêmica para ser arquivado no prontuário do aluno.  

Modelo 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TCC   
 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC - ANO 20__ 

Escola Técnica Estadual Professor Massuyuki Kawano 

Aluno (a):                                                                       Módulo:                Turma: 

Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em: 

Professor Responsável: 

Título do Trabalho: 

 

Menção ___________ 

Trabalho Escrito (obrigatório) 

Análise (Considerando os critérios adotados): 
 
Minimamente o professor deverá constar em sua análise os itens: Pertinência do Tema; 
Atendimento do trabalho de forma estabelecida; Nível de abrangência; Utilização de termos 
técnicos e de modalidade padrão da língua portuguesa; Assiduidade; Trabalho em equipe e 
outros critérios se houver. 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, submetido à avaliação docente, atendeu as 
exigências estabelecidas no Plano de Curso da Habilitação Profissional, correspondendo à carga 
horária suplementar de 120 horas a serem certificadas no Histórico Escolar. 
 
Assinatura do Professor Responsável: 
________________________________                                      Data: ___/___/___ 
 
 
          
 
 
 
Assinatura do Aluno  
________________________________                                        Data: ___/___/___ 
 
 
 
De acordo, 
 
__________________________ 
Assinatura e carimbo da Direção 
 
 
______________, ___ de ______________ de 20__ 
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(   ) não houve banca de validação para o TCC.  

Nome do aluno:  

ATA DA BANCA DE VALIDAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ANO 

20 xx 

SEMESTRE 

xxxxxxxx 

 

Aos ________ de ____________ de ________ reuniu-se a banca de validação 
composta pelo(a) professor(a) orientador(a) _____________________, pelo 
Membro Convidado __________________________  e pelo Membro Convidado 
__________________________ para validar o Trabalho de Conclusão do Curso-
TCC referente ao  curso Técnico em 
__________________________________intitulado  ______________________ 

_________________________________________________________________”. 

Procedeu-se à arguição, finda a qual os membros da banca reuniram-se para 
deliberar, decidindo por unanimidade pela validação do TCC. Para constar foi 
lavrada a presente ata, que vai datada e assinada pelos examinadores. 

Tupã, ____ de _____________________ de 20xx. 

 

 

Nome Professor orientador  _______________________________ 

Assinatura _____________________________________________ 

 

Nome  do Membro Convidado  _____________________________ 

Assinatura _____________________________________________ 

 

Nome  do Membro Convidado  _____________________________ 

Assinatura _____________________________________________ 
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MODELO 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 

 

Nós, alunos abaixo assinados, regularmente matriculados no Curso Técnico 

__________________ na ETEC Prof. Massuyuki Kawano do Município de Tupã 

declaramos ter pleno conhecimento dos Regulamentos para realização do Trabalho 

de Conclusão de Curso do Centro Paula Souza. Declaramos, ainda, que o trabalho 

apresentado é resultado do nosso próprio esforço e autorizamos a divulgação do 

mesmo na Biblioteca Gilberto Barros.    

 

 

Tupã, _____ de |________________ de _____ 

 

Nome RG Assinatura 
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