
 

 

 

 

EDITAL 2023  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO E ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Estágio Supervisionado são componentes 
curriculares obrigatórios a serem realizados pelo aluno para obtenção do diploma em todos os 
cursos de graduação.  

O presente Edital fixa as seguintes normas para o TCC e Estágio Supervisionado: 

1. Para a realização do TCC e o Estágio Supervisionado é condição imprescindível que o 
aluno esteja matriculado na Instituição;  

2. O aluno deverá seguir atentamente as orientações constantes no Manual de Trabalho 
Acadêmico para a realização do trabalho. No ano letivo, os professores orientadores fornecerão 
as linhas de pesquisa (temas de estudos científicos). O aluno deverá optar por duas delas em 
formulário próprio, contido no Manual de Trabalho Acadêmico (Anexo A) e encaminhar para a 
aprovação do Coordenador; 

3. O trabalho deverá ser elaborado individualmente. Os encontros com o orientador deverão 
ser presenciais e/ou remotos com atendimentos síncronos pelo aplicativo Microsoft Teams ou 
outra ferramenta a ser disponibilizada pela Instituição; 

4. O TCC deverá estar em conformidade com as orientações do Manual de Trabalho 
Acadêmico, que está disponível para download, na aba de documentos, do site do UNIFAI. 

5. A média igual ou superior a 7,0 (sete) no TCC é condição para a aprovação. Não 
alcançando a média necessária, o aluno será reprovado e poderá apresentar novo trabalho no 
próximo período letivo, sob orientação de um professor orientador; 

6. O trabalho apresentado em desacordo com o Manual de Trabalho Acadêmico não será 
aceito e o aluno será reprovado, devendo o aluno refazê-lo no próximo período letivo. 

7. Ocorrendo a reprovação do aluno, conforme previsto nos itens 5 e 6 deste edital, o aluno 
deverá seguir às normas fixadas no edital da ocasião em que for apresentar o novo TCC, bem 
como sujeitar-se ao pagamento dos valores previstos no edital de rematrícula; 

8. O aluno deverá entregar o TCC ao professor orientador nas datas indicadas no item 14 
deste edital. 

9. O TCC, uma vez submetido à análise da ferramenta Turnitin, corrigido e aprovado, deverá 
ser entregue à Secretaria Acadêmica pelo professor orientador que também lançará a nota do 
trabalho no diário eletrônico. 

10.     A critério da Coordenação de Curso e da Pró-Reitoria de Graduação, os alunos poderão 

ser convocados, quando não se tratar de critério obrigatório alinhado ao PPC do curso, a 

participar em banca examinadora a ser realizada nos meses de junho e dezembro de 2023; 

11. Os Estágios Supervisionados deverão ser cumpridos de acordo com o Manual de Estágio 
Supervisionado específico para cada curso e com a carga horária estabelecida na estrutura 
curricular. Cada aluno deverá efetuar o download do Regulamento Geral de Estágio, diretamente 
do site do UNIFAI, em seu login. Neste regulamento estão contidas todas as informações 
necessárias para a realização e acompanhamento do Estágio; 



 

 

 

 

12. Os alunos que não apresentarem o TCC e/ou o Estágio Supervisionado na data prevista 
no item 14 do presente edital, deverão se matricular no próximo período letivo para cumprimento 
da exigência curricular. O prazo para matrícula, nesses casos, é o mesmo previsto para os alunos 
regulares e a duração mínima para o cumprimento da exigência é de 1 (um) período letivo. 

13. No caso de reprovação ou não apresentação do TCC e/ou o Estágio Supervisionado, o 
discente poderá requerer o retorno aos estudos e matricular-se, no próximo semestre letivo, 
observando o prazo de integralização do curso e a estrutura curricular vigente, para apresentar 
um novo trabalho sob acompanhamento de um professor orientador. 

14. Prazos de entrega do TCC e do Estágio Supervisionado: 

a) Alunos regularmente matriculados que iniciaram a orientação no 2º semestre de 2022 e 
entregarão o TCC e/ou Estágio Supervisionado no 1º semestre de 2023 

06/03/2023 Reinício das orientações  de Estágio Supervisionado. 

20/03/2023 Reinício das orientações  de TCC. 

31/05/2023 Última data para entrega do TCC, anexos finais do Manual de Trabalho Acadêmico e 

o envio do arquivo digitalizado (em formato PDF)  ao Orientador 

12/06/2023 Última data para entrega do Estágio Supervisionado ao Orientador. 

Obs.: 
Não serão aceitos os Trabalhos de Conclusão de Curso e/ou Estágios 

Supervisionados entregues fora da data limite. 

 

b) Alunos regularmente matriculados que iniciarão a orientação no 1º semestre de 
2023 e entregarão o TCC e/ou Estágio Supervisionado no 2º semestre de 2023 

27/02 a 10/03/2023 
Informações dos Coordenadores e dos Professores Orientadores aos 

alunos sobre os procedimentos referentes ao TCC e recebimento do anexo 

A do Manual de Trabalho Acadêmico. 

06/03/2023 Início das orientações  de Estágio Supervisionado. 

10/03/2023 
Última data para o aluno realizar a entrega do Anexo A do Manual do 

Trabalho Acadêmico ao Coordenador do Curso. 

17/03/2023 Data final para entrega dos anexos  A do Manual de Trabalho Acadêmico 

pelos Coordenadores à Secretaria. 

20/03/2023 Início das Orientações de TCC. 

17/11/2023 Última data para a entrega do TCC, anexos finais  do Manual de Trabalho 

Acadêmico e o envio do arquivo digitalizado (em formato PDF)  ao 

Orientador. 

24/11/2023 Última data para entrega do Estágio Supervisionado ao Orientador. 

Obs.: Não serão aceitos os Trabalhos de Conclusão de Curso e/ou Estágios 

Supervisionados entregues fora da data limite. 



 

 

 

 

 

c) Alunos Matriculados e Concluintes - Reingresso no 1º semestre de 2023 

27/02 a 10/03/2023 
Informações dos Coordenadores e dos Professores Orientadores aos alunos 

sobre os procedimentos referentes ao TCC e recebimento do anexo A do 

Manual de Trabalho Acadêmico.  

06/03/2023 Início das orientações  de Estágio Supervisionado. 

10/03/2023 
Última data para o aluno realizar a entrega do Anexo A do Manual do 

Trabalho Acadêmico ao Coordenador do Curso. 

17/03/2023 Data final para entrega dos anexos A do Manual de Trabalho Acadêmico 

pelos Coordenadores à Secretaria. 

20/03/2023 Início das Orientações de TCC. 

31/05/2023 Última data para a entrega do TCC, anexos do Manual de Trabalho 

Acadêmico e o envio do arquivo digitalizado (em formato PDF)  ao Orientador. 

12/06/2023 Última data para entrega do Estágio Supervisionado ao Orientador. 

Obs.: Não serão aceitos os Trabalhos de Conclusão de Curso e/ou Estágios 

Supervisionados entregues fora da data limite. 

 
 
d) Alunos Matriculados e Concluintes - Reingresso no 2º semestre de 2023 

07/08 a 11/08/2023 

Informações dos Coordenadores e dos Professores Orientadores aos alunos 

sobre os procedimentos referentes ao TCC e recebimento do anexo A do Manual 

de Trabalho Acadêmico. 

11/08/2023 Última data para o aluno realizar a entrega do Anexo A do Manual do Trabalho 

Acadêmico ao Coordenador do Curso. 

07/08/2023 Início das Orientações de Estágio. 

18/08/2023 Data final para entrega do anexo A do Manual de Trabalho Acadêmico pelos 

Coordenadores à Secretaria. 

28/08/2023 Início das Orientações de TCC. 

17/11/2023 Última data para a entrega do TCC, anexos finais do Manual de Trabalho 

Acadêmico e o envio do arquivo digitalizado (em formato PDF)  ao Orientador. 



 

 

 

 

24/11/2023 Última data para entrega do Estágio Supervisionado ao Orientador. 

Obs.: 
Não serão aceitos os Trabalhos de Conclusão de Curso e/ou Estágios 

Supervisionados entregues fora da data limite. 

 

15. Os casos omissos no presente edital serão deliberados pela Coordenação do Curso, 
juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação.  

 

São Paulo, 16 de dezembro de 2022. 

 

 
 

Profa. Dra. Karen Ambra 
Reitora 

 

 


