Resolução

Nº 016, de 10 de Março de 2016

Estabelece políticas, normas e procedimentos de
funcionamento dos cursos de Pós-Graduação no
âmbito da Faculdade Católica Dom Orione e
torna sem efeito a Resolução nº 7 de 10 de
março de 2014.

O Diretor Geral da Faculdade Católica Dom Orione, no uso de suas atribuições legais,
estatutárias e regimentais e;
Com o objetivo de democratizar o acesso à educação de qualidade e promover a qualificação e
a capacitação profissional, bem como garantir aos estudantes uma melhor e mais rápida
inserção no mercado de trabalho;
Regulamenta o funcionamento das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras dos
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu ofertados pela FACDO:
1. Procedimentos de Matrícula
 O Coordenador do Curso de Pós-Graduação obtém a assinatura do aluno em 2 (duas) vias
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, solicita ao aluno que compareça à
Secretaria Acadêmica para realizar os procedimentos de matrícula e encaminha as duas
vias do contrato assinadas pelo aluno para a Secretaria Acadêmica;
 A Secretaria Acadêmica recebe o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
encaminhado pelo Coordenador do Curso de Pós-Graduação, realiza a matrícula (quando
do comparecimento do aluno) via sistema informatizado, gera o boleto bancário
referente à primeira parcela (matricula) e entrega o boleto bancário ao aluno;
 Após a quitação do boleto bancário referente à primeira parcela (matrícula), a Gerência
Financeira emite os boletos bancários relativos às demais parcelas, obtém uma via do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais na Secretaria Acadêmica e encaminha os
boletos bancários juntamente com a via do contrato para o Coordenador de Curso de
Pós-Graduação, que os entregará ao aluno.
2. Trabalho de Conclusão de Curso
O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC da Pós-Graduação da FACDO consiste em um
momento concentrado em que devem ser demonstradas, através de atividade orientada de
pesquisa, as competências e habilidades desenvolvidas pelo aluno ao longo do curso.
O TCC será desenvolvido sob a orientação de um Professor pertencente ao quadro da
FACDO, que demonstre ter afinidade com a área de conhecimento da pesquisa a ser
desenvolvida e que seja escolhido pelo aluno, com anuência prévia do Núcleo de TCC.
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2. Trabalho de Conclusão de Curso (continuação)
Para aprovação final no curso de Pós-Graduação, sem prejuízo de outras exigências, o aluno
deverá entregar o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, de acordo com as diretrizes
contidas no Manual Para Apresentação e Normalização de Trabalhos Acadêmicos da
FACDO, anexo I desta Resolução e parte integrante deste instrumento.
 O TCC deve manter obrigatoriamente, afinidade com a área temática do respectivo curso
de pós-graduação.
 Antes do início do desenvolvimento do TCC, aluno deverá ter o respectivo projeto de
pesquisa aprovado, por ocasião da realização da disciplina de Metodologia da Pesquisa
Científica;
 O aluno terá direito a um Professor Orientador, a ser escolhido dentre o quadro de
Professores da FACDO, após aprovação do respectivo projeto de pesquisa.
 O vínculo entre orientando e orientador se estabelece mediante a assinatura do Termo
de Compromisso, que deve ser entregue no Núcleo de TCC para os devidos registros,
conforme data estabelecida pelo Supervisor de TCC.
 É a partir da assinatura do termo que se constitui legalmente a relação entre
orientador e orientando, sendo que o orientador passará a ser remunerado (caso não
tenha carga horária vinculada para orientar), seguindo a data da assinatura do termo e
mediante a apresentação do produto final de TCC.
 Cada Professor pode orientar no máximo 8 (oito) alunos;
 A avaliação do TCC obedecerá às mesmas normas instituídas pela FACDO ao TCC de
graduação, exceto à necessidade de defesa perante banca.
 O TCC será avaliado por 2 (dois) Professores que compõem o quadro efetivo de
avaliadores, escolhidos por meio de sorteio realizado pelo Núcleo de TCC, tendo por
critério os seguintes itens:
 Estrutura e formatação do TCC, conforme sequencia lógica dos itens descritos no
Manual Para Apresentação e Normalização de Trabalhos Acadêmicos da FACDO, bem
como as normas da ABNT;
 Análise da clareza, coesão e coerência de acordo com a delimitação do tema,
observando a área temática do curso;
 Pesquisa bibliográfica;
 Ao TCC será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), correspondendo a nota 6,0
(seis) à aprovação.
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