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PORTARIA Nº 06, DE 29 DE AGOSTO DE 2011 
 
 

O COORDENADOR DO CURSO TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS DO CAMPUS CATU, no uso de suas atribuições e conforme referendado 
em reunião de colegiado do curso, realizada em 19 de julho de 2011, resolve aprovar e 
publicar a Normativa para o trabalho de graduação de curso, elaborado e revisado 
pelo NDE: 
  

 
NORMATIVA PARA O TRABALHO DE GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
 

A monografia deverá ter, no mínimo, 30 (trinta) páginas e, no máximo, 50 (cinquenta), 

contados os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A elaboração do Trabalho de 

Graduação de Curso deverá obedecer às orientações descritas neste documento. 

A redação da monografia deverá seguir os princípios gerais para elaboração de Trabalhos 

Acadêmicos da ABNT em vigor no ano de apresentação do trabalho. 

A escolha do orientador de cada aluno será realizada de forma consensual, respeitando-

se o número médio de orientandos por professor da área específica do curso. O professor 

orientador e o aluno assinarão o Termo de Orientação (Anexo 1). 

 Após a apreciação do professor orientador, o Trabalho de Graduação de Curso deverá 

ser recomendado para a apreciação da banca examinadora e para a apresentação.  

A responsabilidade de recomendar o Trabalho de Graduação de Curso para apresentação 

é exclusiva do professor orientador. Sem a recomendação deste, o trabalho não poderá 

ser apreciado e apresentado. 

A recomendação do Trabalho de Graduação de Curso para apreciação e apresentação 

deverá ocorrer mediante acordo entre o professor orientador e o aluno pesquisador, que 

juntos escolherão e indicarão dois professores apreciadores para comporem a banca 

examinadora e agendarão a data para a apresentação do trabalho. 



A banca examinadora deverá ser composta por três integrantes: dois professores 

apreciadores com titulação superior a do candidato - que avaliarão a qualidade do 

trabalho, fazendo recomendações, quando necessárias, e atribuirão, de forma individual, 

uma nota que represente a qualidade dos aspectos teórico-práticos e metodológicos do 

trabalho - e o orientador - ao qual caberá a tarefa de defender, justificar o trabalho 

apresentado e/ou ratificar as recomendações dos apreciadores. 

A avaliação a ser realizada pelos professores apreciadores deverá considerar as variáveis 

descritas no Barema de Avaliação (Anexo 2), que poderá ser alterado e discutido pelo 

Colegiado do Curso, em conformidade com as características de cada gênero de trabalho 

previsto neste projeto de curso. 

Poderão ser indicados para composição de banca, além dos próprios professores do 

curso, professores de outros Campi do IF Baiano e professores do quadro de outras 

Instituições que tenham formação ou atuação acadêmica no campo de estudo do 

Trabalho de Graduação de Curso a ser apresentado. 

Após a escolha dos professores apreciadores, o orientador deverá elaborar um convite 

formal para participação da banca, cuja especificação será: o título, o gênero e a autoria 

do trabalho a ser examinado, o prazo para apreciação do Trabalho de Graduação de 

Curso, bem como a data, o local e o horário da apresentação. 

Cada professor apreciador terá 72 (setenta e duas) horas para se posicionar quanto à 

disponibilidade em participar da referida banca, firmando o compromisso de avaliar o 

trabalho sugerido, bem como estar presente na data, horário e local da apresentação. 

Em caso de recusa de um ou de ambos os apreciadores convidados pelo orientador, este 

deverá acordar com o aluno pesquisador novas indicações e repetir o procedimento da 

indicação. Por sua vez, o(s) novo(s) apreciador(es) indicado(s) deve(m) cumprir o 

procedimento de disponibilidade e aceite à participação da banca. 

Após a formação da banca examinadora, o orientador deverá proceder aos 

encaminhamentos burocráticos à coordenação, informando os integrantes da banca 

examinadora, dia, horário e local da apresentação, bem como recursos didáticos a serem 

utilizados. As cartas de aceite de cada apreciador deverão estar em anexo ao documento.  

Cada integrante da banca examinadora deverá receber 1(uma) cópia do Trabalho de 

Graduação de Curso com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data marcada 



 

Coordenação do Curso Tecnólogo em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

 

para a apresentação. Para isso, as monografias devem ser encadernadas em espiral, 

com capa transparente. 

Se o aluno pesquisador não cumprir prazo estipulado no parágrafo anterior, o apreciador 

poderá recusar-se - mediante envio de MEMORANDO com justificativa ao orientador e à 

coordenação do curso - a participar da banca examinadora. 

 

O aluno que não cumprir os prazos determinados pelos respectivos professores dos 

componentes curriculares - Trabalho de Graduação em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas I e Trabalho de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas II - 

não logrará aprovação nas referidas disciplinas. 

O aluno que não cumprir o número mínimo de 8 (oito) encontros de orientação 

(documentados na Folha de Frequência de Orientação - Anexo 3), por componente 

curricular, poderá ter orientação cancelada, mediante solicitação do seu orientador. 

No ato da apresentação, o aluno terá 20 (vinte) minutos para expor os resultados da 

pesquisa, mas não será limitado o tempo disponível para as considerações da banca 

examinadora. 

Após a apresentação e as considerações da banca examinadora, o aluno pesquisador e 

os ouvintes deixarão o local, para que, em sigilo, os membros da banca possam discutir a 

avaliação do trabalho. Nesse procedimento, caberá apenas ao orientador justificar e/ou 

defender o trabalho apresentado, não podendo, em hipótese alguma, sugerir nota a ser 

atribuída na avaliação, que será lançada no BAREMA DE AVALIAÇÃO do Trabalho de 

Graduação de Curso. 

A nota final do Trabalho de Graduação de Curso será obtida através da média aritmética 

das notas atribuídas pelos dois professores participantes. O terceiro membro da banca 

examinadora, o orientador, não atribuirá nota ao trabalho. 

A média mínima para aprovação é 7,0 (sete) nos dois componentes curriculares. 

Após a avaliação dos apreciadores e a obtenção da média aritmética a ser atribuída ao 

trabalho, o aluno pesquisador será convidado a ouvir o parecer da banca examinadora e 

assinar a Ata da apresentação. 



Será permitida a revisão de dados e informações, no trabalho, caso a banca considere 

relevante. Para isso, o (a) discente terá um prazo de 15 (quinze) dias após a 

apresentação. O registro da média final será condicionado à entrega do Trabalho de 

Graduação de Curso no prazo estabelecido, acompanhado de parecer positivo em 

relação à realização de todas as alterações sugeridas. 

O Trabalho de Graduação de Curso que não atender aos requisitos mínimos para 

aprovação deverá ser repetido em um semestre normal. 

A apresentação do Trabalho de Graduação de Curso será aberta ao público. 

A Coordenação do Colegiado do Curso estará à disposição para esclarecimentos, 

acompanhamentos e orientações. O orientador efetuará o levantamento das 

recomendações pertinentes, acompanhará e avaliará a versão final do Trabalho de 

Graduação de Curso. 

Em caso de aprovação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a apresentação, o 

aluno deverá entregar à coordenação do curso três cópias do Trabalho de Graduação de 

Curso, de acordo com as especificidades de cada trabalho e com as orientações descritas 

nesta Portaria. 

O aluno que não cumprir o prazo especificado correrá o risco de não colar grau junto com 

a turma. 

Para o componente curricular TGADS I, a apresentação da versão parcial do trabalho é 

obrigatória, seguindo as recomendações deste documento. Além disso, a Folha de 

Freqüência de Orientação e o Barema de Avaliação do Trabalho de Graduação de Curso, 

preenchido ao final da apresentação realizada neste componente curricular, devem ser 

anexados a pasta do aluno. 

Situações não descritas nos tópicos antecedentes poderão ser decididas pelo Colegiado 

do Curso, mediante convocação extraordinária.   

 

 

 

Eduardo Oliveira Teles 
SIAPE 1737324 

Coordenador do Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
Portaria n.95 de 18/03/2010 

D.O.U de 19/03/2010 
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ANEXO 1 

 

 
 

TERMO DE ORIENTAÇÃO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 

 

 

Declaro que o(a) professor (a) .................................................................................. 

aceita orientar-me, no projeto de monografia em estruturação, na área 

..........................................................................................................................................., 

tendo iniciado as atividades em ............../............../................. . 

 

 

Catu, ............ de ............................................... de .................... 
 

 

_______________ 

Aluno/matrícula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 2 

 

 
 

BAREMA DE AVALIAÇAO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
 
 
 

Orientador: _________________________________________ 
 
Aluno: _____________________________________________ 
 
Tema do Trabalho:_______________________________________________________ 

 
 
Apreciador 1:________________________________________ 
 
Apreciador 2:________________________________________ 
 
 

Relevância do Projeto Peso Nota do Aluno 
Pertinência com a proposta do curso 1  
Originalidade 1  

Delimitação do Problema - - 
Abordagem clara do objeto a ser investigado 1  
Articulação entre tecnologia e o mundo do trabalho 1  

Objetivos gerais e específicos - - 
Clareza 1  
Viabilidade das ações da pesquisa 1  

Referencial Teórico/Metodológico - - 
Pertinência da fundamentação em relação ao objeto de estudo 1  
Procedimentos metodológicos claros e objetivos 1  

Produção textual - - 
ABNT 1  
Coerência/ Coesão 1  
TOTAL 10  

 
 

Obs.___________________________________________________________________ 
 
 
 

Campus Catu, _____ de ________________ de _________ 
 
 
 

COMISSÃO EXAMINADORA 
 
 

______________________   ______________________   ____________________ 
Examinador(a)     Examinador(a)    Examinador(a 
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ANEXO 3 
 

 
 

FREQUENCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

 
 
Orientador: _________________________________________ 
 
Aluno: _____________________________________________ 
 
Tema do Trabalho:_______________________________________________________ 
 
 

Data Assinatura do Professor Assinatura do Aluno 

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   

/     /   
 
 
 

Catu, ............ de ............................................... de .................... 
 


