
Parabéns!! 

Caro aluno se chegou até aqui é que você está ao fim de um processo que demandou 

tempo, dedicação e muito esforço. Agora é o momento final, o ápice de todo o trabalho 

que você vem realizando desde o início do seu percurso. Sabemos que nesse ponto já 

vai estar cansado e almejando o sonhado diploma ou certificado de conclusão de curso 

e a última etapa é a sua entrega do TCC - Trabalho de Conclusão de Curso, e nessa 

pequena introdução será explicado como funcionará a entrega dos trabalhos tanto de 

graduação como dos cursos de pós-graduação. 

 

Quais são as vantagens de se fazer o TCC? 

1. Aproveitar a oportunidade do trabalho de conclusão de concurso, com o 

objetivo de transformá-lo em artigo para publicação em periódicos científicos 

e após publicação, inserção do artigo na plataforma Lattes; 

2. Pode fazer a diferença na prova de títulos para quem deseja seguir a carreira 

através de concursos públicos. O que depende muito do concurso, pois o 

edital de cada concurso vai dizer se há prova de títulos, quais serão aceitos e 

quantos pontos vale cada um. Os mais comuns são: doutorado, mestrado e 

pós-graduação.  

3. Aprofundar o conhecimento que obteve durante o curso. O TCC é uma 

espécie de prova que vai definir se você realmente aprendeu o conteúdo. Se é 

capaz de pesquisar, analisar e reter o que foi visto, para assim colocar no 

papel e mostrar os resultados. 

4. Quem faz um TCC acaba por adquirir a capacidade de escrever um texto mais 

denso e técnico. 

5. Desenvolve a capacidade de se organizar para a entrega dos trabalhos nos 

prazos estipulados, o que pode também refletir na vida profissional. 

6. Falar em público, são enriquecedoras para a perda da inibição uma vez que 

estará defendendo com argumentos da sua pesquisa porque os resultados 

foram aqueles. 

7. Os trabalhos de conclusão de curso servem como porta de entrada para as 

carreiras acadêmicas. 



8. Como o Trabalho de Conclusão de Curso é a expressão do conhecimento 

adquirido ao longo do curso ele pode ser apresentado em entrevistas de 

trabalho; pode ser transformado em livro ou se criar um curso na UDEMY com 

base na investigação realizada no TCC, etc. 

 

Graduação 

O trabalho de graduação ou de conclusão de curso é obrigatório nos seguintes cursos 

de graduação – bacharelados e licenciaturas – de acordo com a respectiva DCN, fixada 

em resolução da Câmara de Educação Superior do CNE ou do Conselho Pleno (CP).   

 

Cursos oferecidos pela FACSETE 

Odontologia 

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 21 DE JUNHO DE 2021 

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Odontologia e 

dá outras providências. 

Seção IV 

Do Trabalho de Conclusão de Curso 

Art. 32 Para conclusão do curso de graduação em Odontologia, o estudante deverá 

elaborar, um trabalho, sob orientação docente, como exercício prático de síntese e do 

aprendizado por meio da pesquisa, que pode ser apresentado em formatos 

diversificados, definidos pelo Projeto Pedagógico do curso, tais como artigo científico, 

monografia, portfólio, projeto de intervenção. 

Biomedicina 

RESOLUÇÃO CNE/CES 2, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003. (*) Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Biomedicina. 

Art. 12. Para conclusão do curso de graduação em Biomedicina, o aluno deverá 

elaborar um trabalho sob orientação docente. 

Fisioterapia 

RESOLUÇÃO CNE/CES 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002. (*) 

 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Fisioterapia. 

Art. 12. Para conclusão do Curso de Graduação em Fisioterapia, o aluno deverá 

elaborar um trabalho sob orientação docente. 



Psicologia 

PARECER CNE/CES Nº: 1071/2019  

Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Graduação em 

Psicologia e estabelecimento de normas para o Projeto Pedagógico Complementar 

(PPC) para a Formação de Professores de Psicologia 

Art. 21. O trabalho de conclusão de curso é requisito para a formação do psicólogo e 

deve atender aos objetivos do núcleo comum ou das ênfases do curso e ao interesse 

do formando. 

 

Os TCC’s para estes cursos podem ser feitos das seguintes formas abaixo, vai depender 

do departamento de cada curso. 

Formas de TCC: 

 monografia; 

 artigo científico; 

 

Cursos Superiores de tecnologia 

O TCC não é obrigatório para os cursos superiores de tecnologia (CST) ou para os 

cursos sequenciais. Quando incluindo por opção da IES, a carga horária desse 

componente curricular, para os CST, não pode ser contabilizada na carga horária 

mínima do curso,  

Cursos oferecidos pela Facsete: 

Radiologia e estética e cosmética 

 

Cursos de pós-graduação Latu Sensu 

Nos cursos de pós-graduação Latu Sensu a diretoria academia da Facsete resolveu 

expandir a forma de entrega dos trabalhos, desde que estejam de acordo com as regras 

estipuladas nos respectivos manuais, podendo serem validados os trabalhos abaixo: 

1. Painéis em congressos; 

2. Publicações em anais; 

3. Publicações em revistas científicas; 

4. Acompanhamento de caso clínico; 

5. Monografia; 

6. Artigo. 



 

Para todos os modelos de TCC citados acima é disponibilizado um manual, onde estarão 

elencadas as regras para feitura dos trabalhos dentro das normas da ABNT, quantidade 

de participantes e todas outras informações para que o trabalho seja entregue nos 

padrões exigidos pela Facsete. 

Os manuais disponibilizados no site para a construção do TCC, também estarão 

disponíveis no espaço físico da biblioteca na estante “espaço Institucional”. 

 

Quaisquer dúvidas procure o coordenador do curso e/ou a biblioteca. 

 

Bom Trabalho!! 


