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ANEXO I

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO
Eu, ____________________________________, professor(a) do IFSul Câmpus Passo
Fundo do Curso de __________________________________, aceito ter sob minha
orientação o Trabalho de Conclusão de Curso do aluno _________________________
_________________________________________, regularmente matriculado no curso
de engenharia mecânica dessa instituição.

Passo Fundo, ___ de __________ de _____.

________________________________________
Assinatura do Prof(a). Orientador(a)
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ANEXO II

REGISTRO DE ENCONTROS DE ORIENTAÇÃO
Nome do(a) Aluno(a):____________________________________________________
Professor(a) orientador(a):________________________________________________

Data

Atividade de Orientação

Assinatura do Aluno

Assinatura do(a) professor(a) orientador(a):__________________________________
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ANEXO III
AUTORIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Autorizo o(a) aluno(a) _________________________________________,
regularmente matriculado no curso de engenharia mecânica, a realizar a apresentação
de seu Trabalho de Conclusão de Curso obrigatório mediante banca examinadora,
composta pelos professores a seguir designados.

Banca Examinadora:
Avaliador 1: Prof.(a) _______________________________________
Instituição: _______________________________________________

Avaliador 2: Prof.(a) _______________________________________
Instituição: _______________________________________________

________________________________________
Assinatura do Prof(a). Orientador(a)
_____________________________________________________________________
Para uso do Coordenador de Curso
Data: ____/___/______
Documentação entregue juntamente à Autorização de Apresentação de TCC:
(

) 2 (duas) cópias impressas do TCC

(

) Registro de Encontros de Orientação – Anexo II

Assinatura do Coordenador de Curso: __________________________________
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ANEXO IV
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Nome do(a) aluno(a): ____________________________________________________
Período: ________ (Ano)
Título da monografia: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Orientador: _____________________________________________________________
PARECER - PARTE ESCRITA (70% da nota final)
AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DO TRABALHO

Nota (0 a 10)

O texto foi escrito em linguagem correta, clara e objetiva.
O texto apresenta qualidade e foi formatado conforme modelo apresentado.
SOMA 1
MÉDIA 1 = (Soma 1)/2
AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DO TRABALHO

Nota(0 a 10)

O tema é relevante no âmbito do curso.
O texto apresenta coerência entre objetivos, metodologia e conclusão.
A metodologia proposta está adequada e foi desenvolvida atendendo as especificações
técnicas.
O referencial teórico é atual e de procedência recomendada.
SOMA 2
MÉDIA 2 = (Soma 2)/4

PARECER - PARTE ORAL (30% da nota final)
AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL DO PROJETO DE PESQUISA
Adequação do uso de recursos audiovisuais como ferramenta de apoio
Postura, linguagem adequada, clareza e adequação ao tempo de apresentação.
Domínio do assunto.
SOMA 3
MÉDIA 3 = (Soma 3)/3

Nota (0 a 10)
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PARECER DESCRITIVO DA AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA (opcional)
Seja o mais detalhista possível acerca da análise da estrutura do trabalho, conteúdo e apresentação oral.

PONTUAÇÃO DOS PARECERES
NOTA

PESO

MÉDIA 1 (20%)

0,2

MÉDIA 2 (50%)

0,5

MÉDIA 3 (30%)

0,3

PARCIAL (nota x peso)

NOTA FINAL = SOMA DAS NOTAS PARCIAIS

Parecer Final: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Passo Fundo, ______ de __________________ de 20______

Nome do(a) avaliador(a): __________________________________________________
Assinatura do(a) avaliador(a): _____________________________________________
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ANEXO V
CARTA DE APROVAÇÃO DAS CORREÇÕES

Eu, __________________________________________________________________,
professor(a) orientador(a) do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) intitulado
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
declaro estar de acordo com as correções sugeridas pela banca e realizadas pelo aluno
______________________________________________________________________
na versão final do trabalho e autorizo seu protocolo, juntamente com a documentação
final, na Coordenação de Curso e Setor de Registros Acadêmicos.
Passo Fundo, ______ de _______________ de _______.
________________________________________
Assinatura do Prof(a). Orientador(a)
______________________________________________________________________
Para uso do coordenador de curso

Data: ____/___/______
Documentação entregue juntamente à Aprovação das Correções, para protocolo:
( ) Cópia impressa encadernada em espiral simples com capas transparente e preta;
( ) Versão em mídia digital no formato .pdf;
( ) Instrumento de Avaliação do TCC - Anexo IV
( ) Ata de Aprovação da Banca Examinadora - Anexo VI
( ) Termo de autorização para publicação - Anexo VII (optativo)

Assinatura e Carimbo do Coordenador de Curso: ____________________________

Instituto Federal Sul-rio-grandense – campus Passo Fundo
Curso Superior de Engenharia Mecânica
Trabalho de Conclusão de Curso – Documentos complementares

ANEXO VI

ATA DA BANCA EXAMINADORA

Ao(s) ______ dia(s) do mês de __________________ de dois mil e ____, às ______ horas e
_____ minutos, na sala ______ do Câmpus Passo Fundo do Instituto Federal Sul-rio-grandense,
teve início a banca de avaliação do TCC do aluno(a) __________________________________,
como parte das atividades curriculares do Curso Superior de Engenharia Mecânica. O(A)
aluno(a) apresentou o trabalho intitulado “____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________”,
obtendo o seguinte parecer:
(

) Aprovado

(

) Reprovado

Nota final: __________

Outras observações da banca examinadora: _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Obs.: A nota do TCC ficará condicionada ao cumprimento das sugestões apontadas por esta
banca examinadora e aceitas pelo professor orientador, ficando sob a responsabilidade do
mesmo a conferência das alterações no documento final.
Desde já, fica notificado que o(a) aluno(a) terá o prazo até o dia ___/___/___ para
protocolar junto a coordenação do curso a versão final do TCC.
Assinatura do(a) professor(a) orientador(a): _____________________________________
Nome do(a) professor(a) orientador(a):_______________________________________
Assinatura do(a) avaliador(a) 1:_____________________________________
Nome do(a) avaliador(a) 1:_________________________________________
Assinatura do(a) avaliador(a) 2:_____________________________________
Nome do(a) avaliador(a) 2:________________________________________
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ANEXO VII
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO
Título: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Nome do(a) autor(a):_____________________________________________________
Residência do(a) autor(a): _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CPF do(a) autor(a): _________________________

Com este termo de autorização, o(a) autor(a) garante ao Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – câmpus Passo Fundo e aos
professores orientadores do Curso Superior de Engenharia Mecânica a autorização
exclusiva de publicação da monografia e de administrar os direitos de acordos
adicionais com terceiros durante a totalidade do período de direitos autorais,
renovações, extensões e revisões. A monografia inclui todo o material submetido para
publicação, à exceção de material suplementar que o acompanhe.
Passo Fundo, _____ de _____________ de 20____
Assinatura: ____________________________________________________________
Nome por extenso: ______________________________________________________

