
 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001-PPGADM/UNICENTRO, DE 17 DE MARÇO DE 

2021 
 

Regulamenta normas e procedimentos para o Exame 

de Qualificação e Defesa de Trabalho de Conclusão 

(TCC) no programa de Pós-Graduação stricto sensu, 

nível de Mestrado Profissional em Administração. 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGAdm, em nível de 

Mestrado Profissional, com área de concentração em Estratégia, Inovação e Tecnologia, da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1° Regulamentar normas e procedimentos para o exame de qualificação e defesa de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em 

Administração – PPGADM, em nível de Mestrado Profissional, nos termos do Anexo I, que é 

parte integrante deste documento. 

Art. 2° Revoga-se a Instrução Normativa n° 01/2018-PPGADM/UNICENTRO. 

Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 
Profa. Dra. Zoraide da Fonseca Costa 

Coordenadora do PPGADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001-PPGADM/UNICENTRO, DE 17 

DE MARÇO DE 2021 

 

 

REGULAMENTO DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA O EXAME DE 

QUALIFICAÇÃO E DEFESA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Art. 1° O exame de qualificação é disciplinado por esta Instrução Normativa, respeitados 

o Regulamento da Pós-Graduação da UNICENTRO e o Regulamento do PPGAdm. 

Art. 2° Para a qualificação, o(a) mestrando(a) deve apresentar projeto de TCC formulado 

de acordo com as normas constantes nas Instruções Normativas específicas para tal, não 

incluindo folha de aprovação, ficha catalográfica, e aspectos relacionadas a análise dos dados e 

considerações finais. 

Parágrafo único. As questões metodológicas necessárias para o desenvolvimento do TCC 

devem ser apresentadas de acordo com o que o(a) mestrando(a) pretende realizar, incluindo o 

instrumento de coleta de dados, para avaliação da banca e o pré-teste, caso necessário, e a 

indicação do tipo de análise que será realizada. 

Art. 3° A qualificação deve ser requerida pelo(a) professor(a) orientador(a) com, no 

mínimo, 20 (vinte) dias de antecedência da data do Exame de Qualificação, indicando os 

membros titulares e suplentes (se houver), a serem homologados pelo Colegiado do PPGADM. 

Parágrafo único. A Secretaria deverá verificar a efetiva conclusão dos créditos em 

disciplinas e seus conceitos (notas) antes de acatar o pedido de Exame. 

Art. 4° É de responsabilidade do(a) mestrando(a): 

I – na data do Exame de Qualificação, apresentar-se ao local de realização da banca com 

antecedência de pelo menos 30 (trinta) minutos, para organização da sala; 

II – verificar o funcionamento dos equipamentos necessários à apresentação do projeto 

de TCC; 

III – viabilizar a comunicação com o membro externo, nos casos de participação não 

presencial e mediante a utilização de software de videoconferência ou de reuniões remotas; 

IV – organizar a sala ao final da apresentação, certificando-se do desligamento dos 

equipamentos utilizados, bem como a devolução da chave ao departamento competente e 

quaisquer outros objetos da IES que, porventura, se tenha emprestado; 

Parágrafo único. O não atendimento ao horário de apresentação ao local de realização da 

banca caracterizará a suspensão do Exame de Qualificação. 

Art. 5° É responsabilidade do(a) mestrando(a) entregar as cópias do trabalho para os 

membros da banca com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data do Exame de 

Qualificação. 

Parágrafo único. O trabalho deve ser entregue aos membros da banca em formato digital, 

e, quando solicitado, em versão impressa, preferencialmente encadernada em espiral. 



 

 

Art. 6° O Exame de Qualificação deverá ser prestado pelo(a) mestrando(a) perante uma 

Banca Examinadora. 

§ 1° A duração da apresentação oral compreenderá entre 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) 

minutos, seguida de arguição pela banca examinadora. 

§ 2° A arguição será realizada na forma de diálogo e cada examinador terá direito a 45 

(quarenta e cinco) minutos para isto, dispondo o candidato de igual tempo para a resposta. 

§ 3° Será considerado(a) aprovado(a) no exame de qualificação o(a) mestrando(a) que 

obtiver conceito final “Aprovado” pelos membros da banca examinadora. 

§ 4° O(a) orientador(a) deve, em conjunto com o(a) mestrando(a), ponderar sobre as 

sugestões de alteração/reformulação do trabalho, sendo de sua responsabilidade fazer com que 

as alterações/reformulações consideradas pertinentes sejam implementadas no TCC. 

§ 5° Se o(a) mestrando(a) for considerado(a) reprovado(a) pelos membros da banca 

examinadora, terá até 3 (três) meses para realizar uma nova qualificação, preferivelmente 

perante a mesma banca. Não é permitido um terceiro exame de qualificação. 

 

CAPÍTULO II 

DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO (TCC) 

 

Art. 7º. A defesa do TCC é disciplinada por esta IN, respeitados o Regulamento da Pós-

Graduação da UNICENTRO e o Regulamento do PPGAdm. 

Art. 8º. A defesa do TCC deve ser requerida pelo(a) professor(a) orientador(a) com, no 

mínimo, 20 (trinta) dias de antecedência da data da defesa, indicando os membros titulares e 

suplentes (preferencialmente os mesmos da qualificação), a serem homologados pelo Colegiado 

do Programa. 

§ 1° O(a) professor(a) orientador(a) deve entregar o requerimento de solicitação de banca 

de defesa de TCC à coordenação do PPGADM. 

§ 2° É dever do(a) mestrando(a) comprovar até a data do agendamento da banca de defesa:  

a) 3 (três) créditos referentes a participação em workshop e/ou oficinas promovidas ou 

aceitas pelo PPGADM; 

b) aprovação de exame de proficiência em língua estrangeira (inglês); 

c) participação em evento, que tenha sido aprovado ou aceito pelo PPGADM, e que tenha 

ocorrido durante o período em que estiver matriculado como aluno regular;  

d) participação como ouvinte em, no mínimo, 3 (três) bancas de qualificação e 2 (duas) 

bancas de defesa, preferencialmente no PPGADM e durante o período em que estiver 

matriculado como aluno regular;  

e) desenvolvimento de atividade técnica ou tecnologia, se está não estiver vinculada ao 

TCC, sendo neste caso comprovada até o momento da entrega da versão final. 

Art. 9º. É de responsabilidade do(a) mestrando(a) entregar as cópias do TCC para os 

membros da banca de defesa, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência. 

Parágrafo único. O trabalho deve ser entregue aos membros da banca em formato digital, 

e, quando solicitado, em versão impressa, preferencialmente encadernada em espiral. 



 

 

Art. 10. É de responsabilidade do(a) mestrando(a): 

I – na data da Defesa do TCC, apresentar-se ao local de realização da banca com 

antecedência de pelo menos 30 (trinta) minutos, para organização da sala; 

II – verificar o funcionamento dos equipamentos necessários à apresentação do TCC de 

mestrado; 

III – viabilizar a comunicação com o membro externo, nos casos de participação não 

presencial e mediante a utilização de software de videoconferência ou de reuniões remotas; 

IV – organizar a sala ao final da apresentação, certificando-se do desligamento dos 

equipamentos utilizados, bem como a devolução da chave ao departamento competente e 

quaisquer outros objetos da IES que, porventura, se tenha emprestado; 

Parágrafo único. O não atendimento ao horário de apresentação ao local de realização da 

banca caracterizará a suspensão da Defesa do TCC. 

Art. 11. O TCC será defendido pelo(a) candidato(a) perante Banca Examinadora, em 

sessão aberta ao público. 

§ 1° A duração da apresentação oral compreenderá entre 20 (vinte) e 40 (quarenta) 

minutos, seguida de arguição pela banca examinadora. 

§ 2° A arguição será realizada na forma de diálogo e cada examinador terá direito a 45 

(quarenta e cinco) minutos para isto, dispondo o candidato de igual tempo para a resposta. 

§ 3° Na impossibilidade de participação do membro externo, quer seja por motivo pessoal 

ou por problemas técnicos, e não havendo possibilidade de adiamento da banca, o mesmo 

deverá encaminhar parecer substanciado sobre o TCC, que será lido pelo orientador antes do 

encerramento da banca e ficará encartado junto a ata da seção. 

§ 4° Será considerado aprovado o TCC que obtiver conceito final, pelos membros da 

banca examinadora, “Aprovado” ou “Aprovado com reformulações”. 

§ 5° O(a) orientador(a) deve, em conjunto com o(a) mestrando(a), ponderar sobre as 

sugestões de alteração/reformulação do TCC, sendo de sua responsabilidade fazer com que as 

alterações/reformulações consideradas pertinentes sejam implementadas na versão final do 

TCC. 

Art. 12. Após a defesa do TCC, se aprovada, o(a) mestrando(a) deverá atender as 

exigências do artigo 17 desta Instrução Normativa. 

Art. 13. O diploma de Mestre(a) em Administração somente será emitido pela 

UNICENTRO e homologado pelas Instâncias Superiores após verificação de que todos os 

requisitos desta Instrução Normativa, do Regulamento do PPGADM e dos Regulamentos da 

Pós-Graduação da UNICENTRO foram cumpridos. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA BANCA EXAMINADORA DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA DO TCC 

 

Art. 14. O Exame de Qualificação e a Defesa do TCC de Mestrado são julgados por uma 

banca de, no mínimo, 3 (três) doutores pesquisadores de reconhecida competência na área de 



 

 

conhecimento, sendo pelo menos um externo ao PPGAdm, sendo preferível que seja externo à 

UNICENTRO, sob a presidência do(a) professor(a) orientador(a). 

Parágrafo único. Se o(a) mestrando(a) possuir coorientador(a), este poderá participar da 

banca, mas não terá direito a voto na deliberação final. 

Art. 15. A banca examinadora é indicada pelo orientador(a), tendo que ser 

obrigatoriamente homologada pelo Colegiado do Programa. 

Art. 16. Os membros externos devem, preferencialmente, ser docentes de Programas de 

Pós-Graduação (PPGs); não podem ter colaboração direta com o TCC e devem participar, no 

máximo, de 3 (três) bancas de qualificação e 3 (três) de defesa por ano no PPGADM. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS APÓS A REALIZAÇÃO DA DEFESA 

 

Art. 17. A responsabilidade da entrega da versão final do TCC segue os seguintes 

procedimentos:  

I – o(a) mestrando(a) tem o prazo de até 60 (sessenta) dias após a defesa para entregar as 

cópias da versão definitiva digitalmente, que serão aprovadas pelo(a) orientador(a) e 

homologadas pelo Colegiado do Programa; 

II – o(a) orientador(a) é o responsável pela verificação se a versão segue todos os itens 

normatizados para a versão definitiva do TCC, sendo esse encaminhamento feito pelo(a) 

orientador(a), por meio do preenchimento da Ficha de Revisão Final após a Defesa do TCC, 

cujo modelo se encontra disponível no site do PPGAdm; 

III – é de responsabilidade do(a) orientador(a) verificar que o exemplar esteja de acordo 

com as normas. Entretanto, caso o exemplar esteja em desacordo com as normas, este será 

devolvido ao(à) aluno(a) para que seja providenciada a eventual correção e o 

reencaminhamento à Secretaria, após a correção, também é de responsabilidade do(a) 

mestrando(a); 

IV – a versão digital deverá estar em formatos com a extensão .doc ou .docx e .pdf, em 

arquivo único, com tamanho máximo de 10MB; não devem estar criptografados e nem conter 

chaves de proteção que restrinjam o acesso ao conteúdo a ser publicado no Sistema de 

Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE) da UNICENTRO, sendo que a proteção 

do arquivo será feita pela própria BDTD; 

V – caso haja arquivos de som, imagem e/ou vídeo, é recomendável utilizar os seguintes 

formatos para som – MPEG-3 (MP3), WAVE ou MIDI; imagem – JPEG; e vídeo – MPEG; 

VI – o(a) mestrando(a) deve solicitar a confecção da Ficha Catalográfica à Biblioteca da 

UNICENTRO Campus Santa Cruz, que deve incluída após a folha de rosto. A solicitação para 

elaboração da ficha deve ser encaminhada à Biblioteca com 10 (dez) dias de antecedência. 

VII – o(a) mestrando(a) deverá enviar ou entregar à Secretaria do Programa, em até 60 

(sessenta) dias após a banca de defesa: 

a) 1 (uma) via da Ficha de Revisão Final após a Defesa do TCC, assinada pelo(a) 

orientador(a); 



 

 

b) formulário de autorização de disponibilização do TCC na internet, devidamente 

preenchido e assinado; 

c) ofício de encaminhamento da versão final e formulário de cadastro de TCC na 

Plataforma Sucupira, devidamente preenchidos e assinados; 

d) comprovante de submissão de artigo e/ou relato técnico em periódico Qualis B2 ou 

superior, com participação e anuência do(a) orientador(a); 

e) comprovação de apresentação do relatório técnico para a(s) empresa(s), com 

participação e anuência do(a) orientador(a), sendo que este deve estar encartado na cópia do 

relatório entregue à secretaria do PPGADM em arquivo digital no formato .pdf; 

f) comprovação de desenvolvimento de atividade técnica ou tecnológica, se esta for 

vinculada ao TCC; 

VIII – a distribuição das cópias do trabalho definitivo, versão impressa e/ou digital, para 

os membros da banca fica sob responsabilidade do(a) mestrando(a). 

Parágrafo único. Os formulários citados no inciso VII no site do PPGAdm, na página 

destinada a formulários. 

Art. 18. A secretaria do PPGAdm fornecerá ao(à) mestrando(a) aprovado na Defesa do 

TCC e após a entrega da versão final e demais documentos e formulários: 

I – cópia da Ata de Defesa; 

II –Histórico Escolar; 

Parágrafo único: Excepcionalmente o Histórico Escolar e a Cópia da Ata poderão ser 

entregues antes da entrega da versão final e demais documentos, desde que solicitado 

formalmente e com as devidas justificativas. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 19. Casos omissos ou situações não descritas serão analisados pelo Colegiado do 

Programa ou por outros órgãos competentes da UNICENTRO. 

 


