
RESOLUÇÃO ESAB Nº. 02/2015, DE 01 DE JUNHO DE 2015. 

 

Regulamenta os procedimentos para revisão de 
projeto de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - 
anteriormente aprovado pelo orientador nos cursos 
de Pós-graduação Lato Sensu e MBA. 

 

 

A Diretora da ESAB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento 

Interno da Instituição, e por delegação da Diretoria Geral, tendo por base o disposto no 

capítulo V do Regimento Institucional, 

  

Considerando a complexidade do processo de produção de pesquisa científica; 

Considerando que após aprovação do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, o 

aluno pode identificar com insuficiência de bibliografia pertinente disponível, problemas 

para a coleta de dados da pesquisa empírica, bem como afinidade temática, dentre 

outros aspectos relevantes e por vezes determinantes; 

Considerando que este processo pode demandar revisão no que concerne ao 

cumprimento rigoroso do projeto aprovado, 

 

Resolve,  

 

Art. 1º. Regulamentar os procedimentos para revisão de projeto já anteriormente 

aprovado pelo orientador nos cursos de Pós-graduação Lato Sensu e MBA, na Etapa 1 

do processo de orientação. 

 

Art. 2º. Possibilitar ao aluno o direito a uma revisão do projeto anteriormente aprovado, 

devendo apresentar justificativa razoável para alteração dos elementos que o compõem. 

 

§1º. Para requerer a revisão do projeto, o aluno deverá estar na Etapa 2 e não ter 

enviado ainda a primeira versão do TCC; 

§2º. O aluno deverá apresentar a justificativa por meio do suporte acadêmico, cuja 

pertinência será avaliada pela Coordenação de TCC, observando-se compatibilidade de 

tempo de curso com os prazos regulares das Etapas 1, 2 e 3; 



§3º. Em sendo procedente a justificativa avaliada pela Coordenação de TCC, o aluno 

terá o seu processo retornado à Etapa 1, dispondo de mais um prazo de 30 dias para 

revisão e aprovação do novo projeto. 

 

Art. 3º. Por revisão de projeto compreende-se a alteração, parcial ou integral, de seus 

elementos, a saber, tema, objetivo geral, estrutura teórica, referências e metodologia. 

 

§1º. A alteração dos elementos contidos no Art. 3º, deve respeitar o alinhamento do 

tema e do curso ao qual o aluno está cursando; 

§2º. No que diz respeito às referências, é possível acrescentar, substituir ou suprimir, já 

no próprio trabalho, sem precisar rever o projeto, desde que não traga prejuízos ao 

cumprimento do objetivo geral e não desarmonize com os outros elementos do projeto. 

 

Art. 4º. Definem-se como critérios para revisão do projeto: 

 

I – Insuficiência de bibliografia pertinente disponível; 

II – Problemas relacionados à coleta de dados da pesquisa empírica; e 

III – Afinidade temática. 

 

Art. 5º. Para requerer a revisão do projeto, deverá ser interposto recurso à Coordenação 

de TCC, mediante suporte acadêmico, apresentando-se como título do chamado 

“Revisão de Projeto”, como tema “Monografia/TCC”, e como conteúdo o nome do curso 

e a justificativa, explicitando, de forma fundamentada, as razões para a revisão do 

projeto. 

 

Art. 6º. A Coordenação de TCC tem o prazo de até 72 hs para julgar a respeito da 

procedência da justificativa apresentada pelo aluno, mediante suporte acadêmico, tendo 

como critérios os incisos arrolados no Art. 4º. 

 

Art. 7º. Para o efetivo retorno à Etapa 1 e revisão do projeto, o aluno deverá arcar com 

custo no valor de R$ 120,00. 

 

Art. 8º. Admitir-se-á, ainda, a revisão de projeto nos seguintes casos: 

 

I – O aluno que, tendo a primeira versão do trabalho analisada, julgar-se impossibilitado 

em seguir adiante com a produção, tendo em vista a complexidade estrutural, 

metodológica e de conteúdo do tema abordado; e 



 

II – O aluno que, tendo a primeira versão do trabalho analisada, encontrar-se em erro 

de distorção teórica quanto ao que foi efetivamente produzido face ao projeto aprovado. 

 

§1º. Nestes casos, o aluno, para a devida adequação entre projeto e trabalho e 

consequente prosseguimento no curso, poderá solicitar revisão de projeto, devendo 

arcar com o custo no valor de R$ 160,00. 

 

§2º. É vedada a revisão de projeto nas hipóteses arroladas nos incisos I e II deste artigo, 

quando não se tratar de primeira versão, devendo o trabalho com erro de distorção ou 

inconsistência teórica ser sumariamente reprovado pelo orientador. 

 

Art. 9º. O orientador que, ao findar a primeira análise do trabalho, nada comunicar ao 

aluno ou à Coordenação de TCC a respeito da distorção entre projeto e trabalho, 

considera-se o novo percurso do trabalho como aceito tacitamente. 

 

Art. 10º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Vila Velha, 1 de junho de 2015 

Ignêz Martins Pimenta 

Diretora Acadêmica da ESAB 


