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EDITAL PÓS  Nº. 04/2012 – FAG - FACULDADE ASSIS GURGACZ 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
O Diretor Geral da Faculdade Assis Gurgacz – FAG, de Cascavel, Estado do Paraná, 

no uso de suas atribuições, torna público e estabelece as normas para o processo de seleção 
de Projetos de Especialização Lato Sensu para implantação no ano letivo de 2013. 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1. O presente edital tem por finalidade expandir a oferta de cursos de pós-

graduação lato sensu como instrumento para viabilizar a educação continuada e formação 
profissional. 

1.2. Objetiva acolher propostas de Cursos de Especialização Lato Sensu, para 
compor o Programa Institucional de Pós- graduação para o ano letivo de 2013. 

1.3. Atender as demandas regionais e da comunidade acadêmica, objetivando 
assim, ofertar os cursos aprovados pelo Programa de Pós-graduação na área de abrangência 
geográfica da Instituição.  

1.4. O presente Edital não prevê contratação de serviços para a Coordenação de 
Cursos de Especialização. 

 
2. DA DATA PARA AS INSCRIÇÕES 
Período de inscrições e encaminhamento das propostas: De 01 a 22 de outubro de 

2012. 
 
3. DA PROPOSIÇÃO DE PROJETOS DE CURSOS 
3.1.  Podem ser proponentes de Projetos de Cursos de Especialização lato sensu: 
3.1.1. Docentes do Ensino Superior da Faculdade Assis Gurgacz; 
3.1.2. Profissionais da comunidade local em geral, cujas propostas forem de interesse 

das instituições. 
 
4. DA NATUREZA DOS PROJETOS PROPOSTOS 
4.1. Nos projetos propostos devem-se considerar a demanda constituída por alunos 

recém-graduados e demandas profissionais regionais,  
4.2. As demandas regionais de modo a atender cidadãos que almejam ampliar sua 

formação acadêmica e profissional.  
 
5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
5.1. Serão analisados: 
5.1.1.  Projetos de cursos ainda não ofertados pelo Programa de Pós-graduação da 

Faculdade Assis Gurgacz. 
     5.2.  Número de cursos da mesma área ofertados na região. 
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6. DO ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS PROPOSTOS 
6.1. Os projetos deverão: 
a) Ser encaminhadas - via e-mail – anderson@fag.edu.br, pelo 

Docente/Profissional proponente, considerando a sequência dos ANEXOS I, II e III; 
b) A estrutura organizacional e textual deve ser mantida de acordo com as 

informações já disponibilizadas nos anexos.  
c) Para formatação deve ser utilizado editor de texto: Microsoft Word ou Word 

for Windows 6.0, Arial 11. 
d) Os interessados deverão solicitar o arquivo desbloqueado pelo e-mail 

anderson@fag.edu.br 
 
7. DA CARGA HORARIA DOS CURSOS 
7.1. Os cursos deverão ter carga horária de 360 horas, salvo as especificidades legais 

vinculadas às áreas de conhecimento e aos Conselhos de Classe. 
 
8. DAS RESPONSABILIDADES DOS PROPONENTES 
8.1.  Apresentar projeto inédito de curso ainda não ofertado em anos anteriores pelo 

Programa de Pós-graduação da Faculdade Assis Gurgacz. 
8.2. Participar do planejamento e execução das atividades de divulgação do curso 

proposto, atividade essa que será coordenada pela Coordenação de Pós- graduação. 
8.3. Acompanhar o processo de inscrição dos alunos até a efetivação das matrículas. 
8.4. Prestar informações esclarecedoras – quando solicitado - sobre o curso proposto 

a partir da divulgação até o encerramento da turma. 
8.5. Atender a todas as legislações pertinentes ao curso no ato de elaboração do 

projeto. 
8.6. Organizar o projeto de acordo com o Anexo I deste Edital. 
8.7. Indicar nome de docente titular com titulação condizente à área do curso 

proposto para ministrar as disciplinas do Núcleo de Formação Especifica. 
8.8 Indicar nome de docente suplente com titulação condizente à área do curso 

proposto para ministrar as disciplinas do Núcleo de Formação Especifica para casos de 
eventuais substituições por vontade própria do docente titular, ou por motivos alheios a sua 
vontade que podem ser considerados de natureza institucional. 

 
9. DA COMPOSIÇÂO DA ESTRUTURA CURRICULAR 
9.1. Nos projetos será contemplado um rol de disciplinas do Núcleo de Formação 

Comum com respectivas cargas horárias, já definidas pelo Programa de Pós-graduação 
(ANEXO I, item 5), incluindo os trabalhos realizados no TCC conforme regulamento 
próprio. 

9.2. A nomenclatura do conjunto de disciplinas do Núcleo de Formação Específica 
deve ser compatível com o ementário das mesmas. 

9.3. Para distribuição da carga horária das disciplinas do Núcleo de Formação 
Específica deve-se considerar: 

a) Projetos na área de Educação- carga horária mínima da disciplina- 20 h; 
b) Projetos na área de Saúde- carga horária mínima da disciplina- 20 h; 
c) Projetos nas demais áreas - carga horária mínima da disciplina- 30 h; 
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10. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
9.1. Os docentes/ profissionais proponentes de Especialização Lato Sensu, receberão 

pelo projeto e, pela turma com os alunos devidamente matriculados, valores em 
conformidade com o número de alunos matriculados em cada curso. 

 
Número de alunos 

pagantes* 
Valor pago pelo Projeto/Turma Formada** 

20 R$ 3.000,00 
25 R$ 4.000,00 
30 R$ 5.000,00 
Acima de 35 R$ 6.500,00 

* Alunos bolsistas não são considerados alunos pagantes.  
** Valores praticados por campanha de pós- graduação. 
 
11. DA CESSÃO DE DIREITOS 
 
11.1. Depois de divulgados e ofertados, os cursos propostos serão de direito 

patrimonial das instituições de ensino, como exemplificativamente os direitos de reoferta 
do curso em anos subsequentes. 

11.2. Quando da necessidade de reorganização dos cursos em andamento já 
pertencentes ao patrimônio institucional ou em situação de reoferta será feita pelo Programa 
de Pós-graduação das IES.   

 
12. DO FUNCIONAMENTO DOS CURSOS 
 
a) Educação: aos sábados, quinzenalmente. 
b) Área da Saúde: aos sábados e domingos, mensalmente. 
c) Demais áreas: as sextas-feiras à noite e sábado durante o dia, 

quinzenalmente. 
 
13. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
Após comunicado formal do Programa de Pós-graduação de aceite do projeto, os 

recursos serão autorizados e pagos pela Direção Administrativa da Faculdade Assis 
Gurgacz mediante as seguintes condições: 

a) Atendimento das recomendações feitas pelo Programa de Pós-graduação 
quando da necessidade de correções ou adequações textuais, conforme cronograma a ser 
publicado pelo Programa de Pós-graduação; 

b) Encaminhamento do projeto via email;  
c) Entrega de uma cópia impressa, juntamente com CD da versão definitiva do 

projeto proposto via Setor de Protocolo das IES e, 
d) Relatório de alunos matriculados no curso. 
 



 

 4

14. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Em casos da necessidade de informações complementares pelo proponente as 

mesmas serão fornecidas:  
a) Pela Coordenação de Pós-graduação- Bloco IV, com atendimento das 8 

horas às 23 horas, (respeitando os intervalos padrões da IES); 
b) Através do telefone (045) 3321-3964, ou, 
c)  Através do e-mail: anderson@fag.edu.br; daniela@fag.edu.br.  
 
14. DOS RESULTADOS 
Os projetos selecionados e aprovados serão divulgados em edital próprio, podendo 

haver ressalvas com indicação de alterações. 
 
15. DAS DISPOSIÇOES FINAIS 
Casos omissos serão analisados e resolvidos pela Direção de ambas às instituições,  
conforme as suas competências.   
 
 

Cascavel, 27 de setembro de 2012. 
 

PUBLIQUE-SE, 
 
 

Sérgio De Angelis 
Diretor Geral da FAG 
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ANEXO I 
 

 
PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO (nome do curso) 
ÁREA DO CONHECIMENTO: (nome da área do conhecimento) 

 
1. DADOS DO CURSO 
1.1.  PROPONENTE:  
1.2.  ANO:  
1.3. PÚBLICO- ALVO:  
1.4.  Nº de VAGAS 
1.5. CRITÉRIO DE SELEÇÃO:  
1.6.  MODALIDADE e FUNCIONAMENTO DO CURSO : O curso será ofertado 

em regime presencial e as aulas serão ministradas (completar aqui de acordo com o 
Edital, item 12). 

1.7.  CARGA HORÁRIA TOTAL:  
1.8 DURAÇÃO (meses):  
1.9. INFRAESTRUTURA: AMBIENTES/ESPAÇOS/LABORATÓRIOS  A 

SEREM UTILIZADOS: (listar ambientes/espaço/laboratórios quando do caso de sua 
utilização) 

1.10. CONTROLE DE FREQÜÊNCIA: DIÁRIO DE CLASSE 
1.11. FREQUÊNCIA MÍNIMA POR DISCIPLINA : 75% 
1.12. CERTIFICAÇÃO:  PELA FACULDADE ASSIS GURGACZ, CONFORME 

RESOLUÇÃO CNE 01/2007. 
 
2. DA INSTITUIÇÃO (obs.: este texto é comum a todos. Não há 

necessidade de alterações). 
 
A FAG, com sede e foro na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, é um 

estabelecimento particular de ensino superior mantido pela Fundação Assis Gurgacz, 
sociedade civil de direito privado, de fins educacionais e sem fins lucrativos, com seu 
estatuto registrado no Livro 456, folhas 140 a 143, no Cartório Mion, 1º Notariado – 
Pessoas Jurídicas, de Cascavel, Estado do Paraná, em 03 de outubro de 1997, na forma da 
Lei, rege-se pelos atos normativos dos seus órgãos internos, pela legislação do Sistema 
Federal de Ensino Superior, pelo Estatuto da sua Mantenedora no que couber, e pelo seu 
Regimento. 

A Faculdade Assis Gurgacz é uma IES autorizada pelo MEC, através da Secretaria de 
Educação Superior pela Portaria de nº 920 de 22/06/1999, publicada 24/06/1999. A mesma 
confere à instituição a autorização de ministrar cursos superiores e cursos de pós-graduação 
lato sensu, Em sua organização pedagógica, os cursos de pós-graduação lato sensu 
apresentam uma formação diferenciada através da reflexão acerca dos problemas sociais, 
políticos e culturais, além dos conhecimentos científicos, técnicos e tecnológicos de cada 
área do conhecimento, eixos tecnológicos e/ou campo do saber. 

Desse modo, os alunos matriculados nos cursos de pós-graduação têm sua formação 
constituída em bases humanísticas, científicas e tecnológicas. Na formulação de seus 
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cursos, a FAG tem a preocupação em fomentar visões diferenciadas e análises avançadas 
dos conhecimentos e estratégias empregadas no cotidiano social e profissional. Neste 
sentido, busca integrar os ambientes: profissional e acadêmico, sistematizando uma visão 
teórica e prática dos campos de atuação, quais sejam: 

Ensino Presencial: com a finalidade de contribuir na formação de profissionais para 
atuar junto à sociedade, a FAG, oferta cursos de graduação e pós-graduação, abertos a 
candidatos que atendam as exigências da legislação em vigor, tendo o dever de prestar 
serviços com qualidade nas modalidades de ensino para as quais optou ofertar, sempre 
articulado à pesquisa e à extensão, atendendo às políticas públicas da União, aos credos e 
valores institucionais e aos dispositivos legais, exercendo sua responsabilidade social de 
responder às demandas da sociedade, contribuir para inserção social e apoiar a 
alavancagem do processo de desenvolvimento sustentável.  

Ensino na Pós-Graduação: considerando o seu caráter pluricurricular nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, a FAG oferta na pós-graduação lato sensu, 
cursos na área de: Engenharia, Ciências Agrárias, Ciências Exatas, da Terra, Ciências da 
Saúde e Ciências Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas, Licenciaturas. 

Em relação à formação acadêmica, a FAG tem a preocupação de desenvolver na 
comunidade acadêmica o senso crítico, que permite uma ação de transformação individual 
e coletiva social, pois ao formar o aluno gera um processo evolutivo no seu entorno. Esse 
processo é fundamental para que tenhamos uma sociedade mais humana, igualitária e 
democrática. Dessa forma a FAG dissemina na sociedade na qual está inserida e engajada, a 
produção do conhecimento humano e profissional, necessários para o desenvolvimento 
individual e social. 

 
3. JUSTIFICATIVA DE OFERTA DO CURSO 
Obs.: (mínimo de duas páginas, máximo de três). 
 
3. OBJETIVO(S)  
 
5 ESTRUTURA CURRICULAR 

Núcleo 
Comum de 
Formação-
disciplinas 

Núcleo Especifico 
de Formação-

disciplinas 

CH 
das 

disciplina
s 

Docente Titula
ção 

Distribuiçã
o das disciplinas 

e datas 

Gestão de 
Pessoas 

 20 IES 
(indicado pelo 
Programa de 
Pós) 

  

Metodologia 
Científica 

 20 IES 
(indicado pelo 
Programa de 
Pós) 

  

Ética e 
Trabalho 

 20 IES 
(indicado pelo 
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Profissional Programa de 
Pós) 

Didática do 
Ensino Superior 

 20 IES 
(indicado pelo 
Programa de 
Pós) 

  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Carga 

Horária Total do 
Curso 

     

TCC- 
Artigo 

 ----------------- ------
------ 

-----------
------- 

-------
------- 

--------------
----- 

Obs.: a distribuição das disciplinas no quadro referente à estrutura curricular e 
o ementário das disciplinas devem estar na mesma sequencia. 

 
5 EMENTÁRIOS DAS DISCIPLINAS (obs.: somente das disciplinas do Núcleo 

de Formação Específica) 
 
Disciplina: 
Carga horária: 
Ementa: 
 
6. METODOLOGIA, SISTEMA DE AVALIAÇÃO E INSTRUMENTOS  

AVALIATIVOS. 
As ementas das disciplinas serão os definidores da estruturação e organização 

didática das aulas. Assim a escolha de atividades didáticas; a forma de organização da aula, 
considerando a atividade a ser realizada e o tempo necessário para tal fim e os instrumentos 
avaliativos são de responsabilidade docente, cujo detalhamento consta do Plano de Ensino- 
Elementos Estruturantes: conteúdos, encaminhamento metodológico, Avaliação, 
bibliografia básica e complementar As bibliografias básicas e complementares das 
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disciplinas/atividades serão selecionadas e ordenadas em função do respeito institucional ao 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e ao conteúdo programático. 

Obs.: este item está aberto à complementação de informações, caso o proponente 
considere necessário.  

 
7 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
O Trabalho de Conclusão de Curso dar-se-á em forma de artigo, cujas orientações das 

atividades estão normatizadas no Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
para os cursos de especialização Lato Sensu da Faculdade Assis Gurgacz (ANEXO IV). 

 
Obs.: descrever aqui se o artigo será produzido individualmente, em dupla ou 

grupo por um número X de alunos). 
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ANEXO II  
 

INFORMAÇÕES DOS DOCENTES 
 

Disci
plina 

Professor titular Professor suplente 

 N
ome 

e
mail 

Tel
efones de 

con
tato 

Ci
dade de 
Origem 

N
ome 

e
mail 

Tele
fones de 
contato 

C
idade 

de 
Origem 
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ANEXO III 
 
 
 

INFORMAÇÔES PARA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS 
Disc

iplina 
C

H 
Do

cente 
Titul

ação 
IES/Cidade 

de Origem 
Deslocamento/f

orma de transporte 
      
      
 
Despesas com Laboratórios/Outras 
Descrição do Material Quantid

ade 
Valor Unitário 

R$ 
Valor Total 

R$ 
    
    
    
  Total R$   
Outras: (especificar)    
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ANEXO IV 
 

FACULDADE ASSIS GURGACZ-FAG 
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 
 

 
REGULAMENTO TCC – Trabalho Conclusão de 
Curso para os Cursos de Especialização da FAG. 

 
O presente Regulamento normatiza as atividades relacionadas ao Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) para os cursos de especialização Lato Sensu da Faculdade Assis 
Gurgacz, em atendimento ao disposto na Resolução nº. 1, de 8 de junho de 2007, do 
CES/CNE/MEC. 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Art.1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 
relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para os cursos de especialização 
Lato Sensu da Faculdade Assis Gurgacz-FAG. 

Art. 2º. A elaboração de trabalho de conclusão de curso é condição necessária para a 
emissão do certificado de especialista e o tempo para sua elaboração não está incluído na 
carga horária do curso, conforme artigo 5° da Resolução 01/2007 do CNE/CES/MEC. 

Art. 3º. Conforme estabelecido pelo Programa de Pós-graduação o trabalho de 
conclusão de curso será na forma de artigo. 

Art. 4º. A apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso dar-se-á em forma de 
Seminário a ser organizado pelo Programa de Pós- graduação. 

 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 

Art. 5º.     São objetivos do trabalho de conclusão de curso na forma de artigo: 
I. desenvolver a capacidade investigativa, a fim de buscar respostas para as questões 

emergentes da área de atuação profissional e suas interfaces com os demais ramos do 
conhecimento humano; 

II.  proporcionar ao aluno o estímulo à produção científica; o aprofundamento temático 
numa área do curso em questão; o desenvolvimento da capacidade crítico-reflexivo de 
interpretação e a aplicação de conhecimentos em diferentes espaço/tempo profissionais. 
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CAPÍTULO III 
DAS ORIENTAÇÔES DE PESQUISA E DA PRODUÇÃO DO TCC 

 
 

Art. 6º.  A disciplina de Metodologia Cientifica tem por finalidade propiciar aos 
alunos ferramentas fundamentais voltadas a iniciação científica e ao desenvolvimento de 
produções científicas, ficando assim, sob sua responsabilidade o estudo teórico, técnico e 
crítico para elaboração e produção de trabalhos acadêmicos, projetos de pesquisa e artigos. 

Art. 7º O TCC deverá ser desenvolvido com o acompanhamento de um membro da 
equipe pedagógica da Pós-graduação da Faculdade Assis Gurgacz, que desempenhará o 
papel de orientador. 

 
 

CAPITULO IV 
DA INSCRIÇÃO PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 
Art. 8º  Ao término das disciplinas o Programa de Pós-graduação disponibilizará no 

site da FAG em aplicativo próprio ou no setor de reprografia formulário para inscrição do 
Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Parágrafo Único: O Programa de Pós- graduação divulgará em tempo hábil 
cronograma das atividades a serem desenvolvidas/entregas e respectivas datas. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA FORMA DA ENTREGA DO ARTIGO 

 
 
Art. 9º. O trabalho deverá ser entregue no Protocolo Geral da Instituição, conforme 

cronograma estabelecido pela Coordenação de Pós-graduação. 
Art. 10º. O trabalho deverá ser entregue em duas vias impressas e uma cópia em CD 

devidamente identificado. 
 

CAPITULO VI 
DA FORMATAÇÂO/ESTRUTURA DO ARTIGO 

 
 
Art. 11º. O artigo deverá seguir o Manual de Trabalhos Acadêmicos da Instituição do 

ano vigente da entrega. 
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CAPÍTULO VII 
DOS PRAZOS PARA A ELABORAÇÃO 

 
 
Art. 12º.  O aluno de pós-graduação da Faculdade Assis Gurgacz, terá um prazo de 

até 120 dias, a contar do último dia de aula, para protocolar a entrega do trabalho de 
conclusão de curso (uma cópia impressa e uma cópia em CD, no qual devem constar as 
seguintes informações: nome do curso, nome do aluno, título do trabalho, ano de 
conclusão), no Setor de Protocolo- BLOCO I, bem como cópia do termo de autenticidade e 
de autoria do trabalho e carta de autorização de entrega emitida pelo professor orientadora, 
cujos modelos serão disponibilizados pelo Programa de Pós-graduação. 

Art. 13º. O aluno que não entregar o trabalho de conclusão de curso no prazo 
estabelecido, conforme artigo 12, deste Regulamento, poderá solicitar via Protocolo 
prorrogação de prazo, por mais 30 dias mediante pagamento de taxa correspondente ao 
valor de uma mensalidade. 

 
 

CAPÍTULO VIII  
DA CERTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA 

 
 

Art. 14º. Será certificado como especialista o aluno que obtiver, no mínimo, nota 7,0 
e frequência de 75% em cada disciplina, bem como ter seu trabalho de conclusão de curso 
aprovado. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 

Art. 15º. A avaliação do conteúdo textual será feita pelo membro da equipe da pós-
graduação, por meio de registros numéricos expressos em valores de (0) zero a (70) sete, 
permitindo-se o fracionamento de ½ (meio) ponto.  

Art. 16º. Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão apresentados em forma de 
Seminário de Socialização de TCC a ser organizado pela Coordenação do Programa de 
Pós-graduação, podendo ser promovido por áreas afins. 

Parágrafo Primeiro. Para as atividades de apresentação o Programa de Pós-
graduação contará com professores do curso que atribuirão com base em critérios próprios 
para apresentação de trabalhos, notas por meio de registros numéricos expressos em valores 
de (0) zero a (30) três, permitindo-se o fracionamento de ½ (meio) ponto.  

Parágrafo Segundo. Será considerado aprovado, o aluno, que no trabalho de 
conclusão de curso atingir, no mínimo, média final igual ou superior a 7,0 (sete). 
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Parágrafo Terceiro. Os trabalhos aprovados serão indicados para apresentação no 
ECCI – Encontro Científico Cultural da Interinstitucional.  

 
CAPÍTULO X 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

 
Art. 18º.  Ao Programa de Pós-graduação compete: 
 

I. Elaborar e divulgar cronograma das atividades relacionadas ao trabalho de 
conclusão de curso-TCC; 

II.  Apresentar aos alunos o professor representante da equipe pedagógica da Pós-
graduação; 

III.  Oferecer informações básicas necessárias para a elaboração do trabalho de 
conclusão de curso; 

IV.  Entregar um certificado ou declaração aos professores que orientaram artigos ou 
participaram do Seminário de Socialização de TCC. 

 
Parágrafo Único: Cabe ao Programa de Pós-graduação divulgar a logística de 

orientações, que ocorrerão em grupos conforme as áreas de conhecimento e pesquisas. 
 
Art. 19º. Ao aluno compete: 
 

I. Cumprir os prazos estabelecidos; 
II.  Comparecer aos encontros promovidos aos grupos de pesquisa; 

III.  Realizar as recomendações/alterações solicitadas pelo professor orientador; 
IV.  Comunicar ao professor orientador e ao Programa de Pós- graduação eventuais 

problemas durante a realização do trabalho de conclusão de curso; 
V. Protocolar a entrega do trabalho de conclusão de curso no Setor de Protocolo das 

instituições, considerando os prazos determinados pelo Programa de Pós-graduação. 
VI.  Cumprir os prazos para entrega do trabalho de conclusão de curso em versão final, 

caso haja necessidade de reajustes após a avaliação; 
VII.  Cumprir este Regulamento. 

 
Art. 20º.  Ao professor orientador compete: 

I. Discutir com o orientando as viabilidades de realizar o artigo sobre o tema 
escolhido; 

II.  Acompanhar a elaboração do projeto de pesquisa e do artigo, atribuindo-lhe nota 
por meio de registros numéricos expressos em valores de (0) zero a (70) sete, permitindo-se 
o fracionamento de ½ (meio) ponto, sobre o conteúdo textual.  

III.  Atender e orientar o aluno em todas as etapas do desenvolvimento do trabalho, em 
horário previamente estabelecido; 

IV.  Acordar com o grupo de orientandos local e horário das orientações para o TCC, 
bem como utilizar-se de recursos tecnológicos de comunicação entre ambos; 

V. Incentivar os alunos com bons trabalhos para buscar a publicação de seu artigo; 
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VI.  Avaliar os aspectos técnicos, formais e textuais do trabalho de conclusão de curso; 
VII.  Participar de reuniões, quando, convocadas pela Coordenação da Pós-Graduação; 

    VII - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
 

Parágrafo Primeiro.  O professor orientador poderá considerar o trabalho como 
pendente, sem atribuição de nota, nos casos em que identificar a necessidade de revisão e 
ou modificação relevante do conteúdo textual do trabalho. 

 
Parágrafo Segundo.  A desistência por parte do professor orientador deverá ser 

formalizada, mediante documento dirigido a Coordenação de Pós- graduação, 
especificando as razões da desistência e seu desligamento dependerá de: aceitação da 
Coordenação, após a avaliação das questões apresentadas, e aceitação da orientação por 
parte de outro professor. 

 
Parágrafo Terceiro: É de responsabilidade do professor orientador, o controle 

efetivo das atividades do TCC. A Coordenação de Pós- graduação realizará reuniões 
periódicas com alunos e professores orientadores, informando-os a respeito do cronograma 
de atividades e respectivas datas. 

 
 

CAPÍTULO XI 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Art. 21º. Casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação de 
Pós- Graduação da FAG. 

Art. 22º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Cascavel, 20 de setembro de 2012. 
 
 
 
 

Prof. Afonso Cavalheiro Neto 
Diretor Acadêmico 

Prof. Anderson Nasareno Alves Dias 
Coordenador de Pós-graduação 

 
 

 


