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RESOLUÇÃO ESAB N.º 02/2019, de 19 de junho de 2019 

  

Regulamenta acerca da organização do estudo, metodologia de 

avaliação e o caráter optativo do processo de TCC para os cursos de 

Pós-graduação Lato Sensu, MBA Executivo Empresarial e MBA 

Profissional.  

  

O Diretor Geral da ESAB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

Regimento Interno da Instituição, resolve:  

 

Art. 1º. Regulamentar acerca da organização do estudo, metodologia de 

avaliação e o caráter optativo do processo de TCC para os cursos de Pós-

graduação Lato Sensu e MBA Executivo Empresarial e MBA Profissional. 

  

Título I 

Do Estudo e Formas de Avaliação 

 

Art. 2º. O estudo dos módulos compreende a leitura do conteúdo, disponibilizado 

mediante a apostila, no ambiente de sala de aula, tendo como apoio pedagógico 

ferramentas como: fórum, estudos complementares, tarefas dissertativas e o 

canal de interação com o tutor para esclarecimento de dúvidas, constituindo-se 

a avaliação a forma diagnóstica e objetiva do processo de ensinoaprendizagem. 

 

Art. 3º. O estudo de cada módulo poderá ser concluído:  

  

I – Ao 15º dia, com aprovação da avaliação, nos cursos de Lato Sensu e MBA 

Executivo Empresarial; e  

II – Ao 20º dia, com aprovação da avaliação, nos cursos de MBA Profissional.  

  

Parágrafo único. Nos casos de finalização de cada módulo no prazo mínimo 

previsto nos incisos do presente artigo, o estudo dos módulos será integralizado 

em 6 meses.  
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Art. 4º. O estudo de cada módulo deverá ser concluído em até 30 dias, com 

aprovação na avaliação, nos cursos de Lato Sensu, MBA Executivo Empresarial 

e MBA Profissional.  

  

§ 1º. Finalizado cada módulo no prazo máximo previsto no presente artigo, o 

estudo dos módulos será integralizado:  

  

I – Em 12 meses, para os cursos de Lato Sensu e MBA Executivo Empresarial.  

II – Em 9 meses, para o curso de MBA Profissional.  

 

§ 2º. Os prazos delineados nos incisos do §1º do presente artigo constituem-se 

nos prazos máximos dos cursos em suas respectivas modalidades. 

 

Art. 5º. O critério avaliativo dos cursos Lato Sensu e MBA funda-se na avaliação, 

a ser realizada ao final de cada módulo, conforme prazos delineados nos Art. 1º 

e 2º desta resolução. 

 

§ 1º. É prevista uma avaliação para cada módulo. 

§ 2º. Cada avaliação comporta o quantitativo de 10 questões, referente ao 

conteúdo estudado no módulo, sendo 1,0 para cada questão correta. 

§ 3º. Para obter aprovação na avaliação, o aluno deve atingir a nota mínima de 

7,0. 

§ 4º. Caso o aluno não obtenha aprovação na avaliação, deverá refazê-la, após 

o prazo de 5 dias, até que se atinja a nota mínima, respeitado o prazo total de 

curso. 

§ 5º. O aluno tem o prazo de 48 h para requerer a impugnação de questão 

controversa da avaliação, mediante suporte acadêmico, com assunto 

“Avaliação”. 

§ 6º. Ao atingir o mínimo de 7 acertos na avaliação, o aluno iniciará o estudo do 

módulo seguinte.  

§ 7º. Após aprovação na última avaliação, o aluno não optante pelo TCC terá 

concluído os requisitos acadêmicos, caso não haja previsão de atividades 

presenciais.  
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Título II 

Da Produção de TCC 

 

Art. 6º. A produção de TCC é facultado ao aluno, devendo expressar sua 

manifestação de interesse em cursar este módulo em até 90 dias, após a data 

de matrícula, mediante suporte acadêmico, devendo arcar com os custos 

adicionais. 

 

§ 1º. Em havendo desistência de cursar o TCC ou a reprovação com o conceito 

“insuficiente”, o valor referente ao TCC deverá ser pago à Instituição em sua 

integralidade. 

§ 2º. Ao aluno que optar pela produção de TCC, iniciará sua realização após 

aprovação na última avaliação, devendo encaminhar a primeira versão para 

análise do examinador, em até 60 dias, por meio do link “Produção e Qualificação 

de TCC”, na aba “TCC”, no Campus Online. 

§ 3º. O aluno optante pela produção de TCC terá o prazo de conclusão de curso 

ampliado para 18 meses, a contar da data de matrícula. 

§ 4º. Não se prevê a defesa, devendo o aluno optante apenas produzir o TCC. 

§ 5º. Na hipótese do aluno optante ser reprovado em sua produção de TCC pelo 

examinador ou ultrapassar o prazo de 18 meses de curso, caberá duas 

alternativas para regularização de sua situação: 

 

I – Efetuar novo processo de TCC, em nova matrícula, com os custos 

concernentes, realizando-se o aproveitamento dos módulos aprovados; ou 

II – Solicitar a conclusão do curso, de forma a não constar em seu certificado o 

módulo de TCC. 

 

Art. 7º. O trabalho deverá seguir a estrutura do Manual de TCC da Esab.  

 

§ 1º. A temática proposta pelo aluno deve apresentar relação direta com a área 

do curso e com os módulos estudados;  

§ 2º. A estrutura básica do TCC é formada por elementos pré-textuais, textuais 

e pós-textuais;  
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I – Compreendem-se enquanto elementos pré-textuais o nome da Instituição, 

título do trabalho, nome do aluno e resumo;  

II – Compreendem-se enquanto elementos textuais a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão; e  

III – Compreendem-se enquanto elementos pós-textuais as referências 

(obrigatório) e apêndices e anexos (opcionais).  

 

§ 3º. Concernente aos elementos textuais, o TCC deve apresentar:  

 

I – Na Introdução: contextualização, delimitação do tema, objetivo geral, 

justificativa e metodologia;  

II – No Desenvolvimento: uma discussão acadêmica pautada em autores 

especialistas da área, articulando-se produções clássicas e atuais; e  

III – Na Conclusão: o fechamento da pesquisa, apontando-se o cumprimento do 

objetivo geral e sugestões de pesquisas futuras.  

 

§ 4º. O TCC que não atender à estrutura prevista nos parágrafos e incisos 

arrolados nesta presente resolução, bem como as disposições do Manual de 

TCC, obterá a qualificação de reformulação, sendo concedida uma única 

oportunidade de adequação. Caso o TCC venha a reincidir nas falhas 

salientadas, obterá o conceito de “insuficiente”, não estando previstas novas 

oportunidades de ajustes na matrícula atual. Na hipótese do trabalho ser 

qualificado como “insuficiente”, o aluno deverá entrar em contato com o setor de 

Pós-graduação, via suporte acadêmico, abrindo chamado com assunto “TCC”, e 

escolher entre duas possibilidades: 

 

a) Solicitar a conclusão de seu curso, de forma a não constar o TCC no seu 

certificado; ou 

b) Solicitar novo processo de produção de TCC em nova matrícula, podendo 

aproveitar os módulos já aprovados que forem comuns à atual estrutura 

curricular do curso no prazo até 6 meses a contar da data do parecer de 

reprovação e arcar com os custos do processo de TCC;  
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§ 5º. Caso o aluno efetue a nova matrícula após o prazo de 6 meses após o 

parecer de reprovação terá que cursar 50% da estrutura curricular e poderá optar 

em realizar o processo de TCC, devendo neste caso arcar com os custos 

envolvidos na nova matrícula;  

§ 6º. O trabalho que apresentar plágio será imediatamente reprovado, mesmo 

em se tratando de primeira análise do Examinador.  

 

Art. 8º. O TCC que for qualificado com o conceito “insuficiente”, o aluno poderá 

entrar com recurso, via suporte acadêmico, abrindo chamado com assunto 

“TCC”, no prazo de até 48 h após emissão do juízo de qualificação pelo 

Examinador, direcionado ao Setor de Pós-graduação, devendo apresentar os 

contra-argumentos objetivos que justifiquem a aptidão do trabalho para ser 

considerado com o conceito “suficiente”, na abertura do chamado. Não serão 

considerados válidos recursos que versem a respeito da sistemática do 

processo. O aluno poderá apresentar apenas um único recurso em uma única 

oportunidade na exposição dos argumentos, a constarem na abertura do 

chamado, não sendo considerados válidos outros argumentos que sejam 

colocados no decorrer do chamado, observando-se ainda o prazo estabelecido.  

 

Art. 9º. Concernente aos prazos do momento de “Produção e Qualificação” a 

serem observados pelo aluno, estabelece-se que:  

 

I – Findado o estudo do último módulo com aprovação, o aluno optante tem até 

60 dias para enviar o TCC finalizado para avaliação do Examinador, que emitirá 

um juízo de sua qualificação;  

II – Na hipótese da qualificação de reformulação, o aluno tem até 30 dias para 

adequar o TCC e reencaminhar para nova avaliação.  

Parágrafo único. Na impossibilidade de atender ao prazo estabelecido, o aluno 

poderá pleitear a extensão de prazo, via requerimento, sendo a sua viabilidade 

a ser analisada pelo Setor de Pós-graduação.  

 

Art. 10. Concernente aos prazos do momento de “Produção e Qualificação” a 

serem observados pelo Examinador, estabelece-se que:  
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I – Encaminhado o TCC pelo aluno, o Examinador tem 20 dias para emitir a 

qualificação;  

II – Na hipótese de se tratar de TCC reformulado, o Examinador tem igualmente 

20 dias para emitir a qualificação final.  

 

§ 1º. Caso o prazo de emissão do parecer do examinador coincida com finais de 

semana ou feriados, será contado como último dia de emissão de parecer o 

primeiro dia útil subsequente ao final de semana ou feriado. Ou seja, a emissão 

do parecer ocorre somente em dias úteis, dentro do horário de funcionamento 

do Setor de TCC;  

§ 2º. Em havendo necessidade de extensão de prazo por parte do examinador, 

será prorrogado por mais 20 dias. Caso o aluno perceba que o parecer não foi 

postado dentro do prazo, compreende-se que houve extensão de prazo, por 

parte do examinador, por igual período.  

 

Título III 

Das Disposições Finais 

 

Art. 11. Revogam-se as Resoluções ESAB abaixo: 

 

I – n. 01/2017; 

II – n. 02/2017; 

III – n. 03/2017; e 

IV – n. 01/2019  

 

Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Vila Velha, 19 de junho de 2019  

Nildo Ferreira  

Diretor Geral da ESAB  


