
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC
E T A P A S  P A S S O  A  P A S S O

Atende aos requisitos obrigatórios.
A CAI envia, ao docente responsável pela 
disciplina de SEM, cópia da Ata com a aprovação 
da proposta do projetode TCC.

Não atende aos requisitos obrigatórios ou 
carece de melhorias.
Devolve para realizar as correções.

PROFNIT

Programa de pós-graduação em 
Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia para a Inovação

ETAPA

02

DISCENTEETAPA

04

ETAPA

01
DISCENTE

Apresenta sua proposta de Projeto 
do TCC na disciplina de Seminário de 

Projeto de Mestrado - SEM.

DOCENTE
Responsável pela disciplina de SEM, 
analisa a proposta de Projeto TCC 
enviada e apresentada pelo discente.

Apresenta sua proposta de projeto de 
TCC para o docente responsável pela 
disciplina de SEM e convidados.

ETAPA

03

ETAPA

05

Atende aos requisitos obrigatórios.
O docente envia proposta para CAI.

Não atende aos requisitos obrigatórios.
Devolve para realizar as correções.

APROVADA

NÃO APROVADA

APROVADA

NÃO APROVADA

Analisam as propostas dos discentes, 
enviadas pelo docente da disciplina de 
SEM, e os orientadores são vinculados 

às propostas de Projetos de TCC.

CAI Comissão Acadêmica
Institucional (Ponto Focal)

ETAPA

10
CAI

Envia para a CAA através do formulário 
disponível da página do PROFNIT, todos 
os documentos necessários para a 
emissão do Selo de Autenticidade.

DOCENTE
Submete a proposta de projeto de 

TCC no formulário específico 
disponível na página do PROFNIT.

ETAPA

08

ETAPA

07

ETAPA
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Os membros da CAN analisam a 
proposta de projeto de TCC enviada 

pela Comissão de Acompanhamento 
Acadêmico - CAA.

DISCENTE
Para a realização da Defesa, o discente 
precisa atender todos os requisitos.

DISCENTE
Para a realização do Exame de 
Qualificação, o discente precisa 
atender todos os requisitos.

CAN
Comissão 

Acadêmica Nacional

A proposta de projeto de TCC aprovada é 
homologada e publicada na página do 
PROFNIT, na ata da reunião que foi analisada.

A CAA devolve a proposta de projeto de TCC 
para o docente responsável pela disciplina de 
SEM para as devidas correções.
O Docente responsável pela disciplina de SEM 
devolve proposta de projeto de TCC para o 
Discente realizar as devidas correções.

APROVADA

NÃO APROVADA

Manual Normas para Exame de Qualificação e 
Trabalho de Conclusão de Curso;
Normas Acadêmicas Nacionais
Regimento Nacional

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

Comissão Acadêmica
Institucional (Ponto Focal)

ETAPA

13
A Secretaria Nacional do PROFNIT, 

envia o Selo de Autenticidade para o 
Ponto Focal e divulga o material do 

TCC na página do PROFNIT.

ETAPA

12 Os membros da CAN analisam a 
solicitação do Selo de Autenticidade 
enviada pela CAA.

 PROFNIT

ATENÇÃO

IMPORTANTE SABER

ACESSE

CAN
Comissão

Acadêmica Nacional

A solicitação aprovada é homologada e publicada 
na página do PROFNIT, na Ata da reunião da CAN.

A CAA informa a CAI para as devidas correções.

SOLICITAÇÃO DE SELO APROVADA

SOLICITAÇÃO DE SELO NÃO APROVADA

Secretaria
Nacional

Observar adequada aplicação das marcas PROFNIT e FORTEC em todos os produtos oriundos da sua pesquisa de TCC.

O projeto de TCC precisa atender aos requisitos obrigatórios:
• Manual de Normas para Exame de Qualificação e Trabalho de Conclusão de Curso;
• Normas Acadêmicas Nacionais;
• Regimento Nacional.

Apenas o docente da disciplina SEM pode realizar essa submissão do proposta de projeto de TCC no formulário 
específico disponível na página do PROFNIT.

O cronograma e o modelo de apresentação para o Seminário estão disponíveis na página do PROFNIT.

Para saber se a proposta de projeto de TCC foi aprovada pela CAN, o responsável pela submissão (docente da disciplina 
SEM) deve realizar o acompanhamento através das atas de reuniões da CAN disponível na página do PROFNIT.

Antes de realizar a solicitação do Selo de Autenticidade, a CAI precisa se atentar aos requisitos obrigatórios do Regimento 
Nacional e das Normas Acadêmicas Nacionais doPROFNIT.

A solicitação do Selo de Autenticidade precisa atentar aos requisitos obrigatórios do Regimento Nacional e das Normas 
Acadêmicas Nacionais do PROFNIT.

A solicitação do Selo de Autenticidade deve ser enviada apenas através do formulário específico disponibilizado na 
página do PROFNIT.

Para saber se a solicitação do Selo de autenticidade foi aprovada pela CAN, o responsável pela solicitação deve realizar o 
acompanhamento através das atas de reuniões da CAN disponível na página do PROFNIT.

É divulgado no website (página) do PROFNIT a listagem com a numeração dos Selos de autendicidade que já formam 
emitidos, juntamente com os nomes dos mestres, orientadores, trabalhos, produtos e sumários executivos.

Manual de Marca PROFNIT
Manual de Marca FORTEC

https://profnit.org.br/marca-profnit/

Manual Normas para Exame de Qualificação e Trabalho de Conclusão de Curso está disponível na página do PROFNIT:

https://profnit.org.br/formularios/

Cartilha PROFNIT Produtos Técnico Tecnológicos e Bibliográficos:

Normas Acadêmicas Nacionais:

Regimento Nacional:

O cronograma e o modelo de apresentação para o Seminário:

Formulário de Submissão de Propostas de Projeto de TCC do PROFNIT:

Atas de reuniões:

Formulário de Solicitação ou listagem com anumeração do Selo de Autenticidade:

PROFNIT

ETAPA

06 Recebe a proposta enviadas através 
do formulário desubmissão e então 
analisa e emiti parecer.

CAA

Atende aos requisitos obrigatórios.
A CAA envia a proposta com parecer favorável 
para análise e aprovação na CAN.

Não atende aos requisitos obrigatórios.
A CAA devolve a proposta de projeto de TCC para o 
Docente responsável pela disciplina de SEM para as 
devidas correções.
O Docente responsável pela disciplina de SEM devolve 
proposta de projeto de TCC para o aluno realizar as 
devidas correções.

PARECER FAVORÁVEL

PARECER NÃO FAVORÁVEL

Comissão de
Acompanhamento

Acadêmico

Manual Normas para Exame de Qualificação 
e Trabalho de Conclusão de Curso;
Normas Acadêmicas Nacionais
Regimento Nacional

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

ETAPA

11Recebe a solicitação de emissão 
do Selo de Autenticidade e 

então analisa e emiti parecer.

PARECER FAVORÁVEL

PARECER NÃO FAVORÁVEL

CAA
Comissão de 

Acompanhamento
Acadêmico

A solicitação atende todos os requisitos obrigatórios.
A CAA envia a solicitação com parecer favorável para 
análise e aprovação na CAN.

A solicitação não atende aos requisitos obrigatórios.
A CAA informa à CAI do parecer não favorável para as 
devidas correções.

https://profnit.org.br/formularios/

https://profnit.org.br/normas-academicas-nacionais/

https://profnit.org.br/regimento-nacional/

http://www.profnit.org.br/pt/formularios/

http://www.profnit.org.br/pt/formularios/

http://www.profnit.org.br/pt/ata-de-reunioes/

http://www.profnit.org.br/pt/trabalhos-de-conclusao-de-curso/

https://profnit.org.br/marca-profnit/
https://profnit.org.br/formularios/
https://profnit.org.br/formularios/
https://profnit.org.br/normas-academicas-nacionais/
https://profnit.org.br/normas-academicas-nacionais/
http://www.profnit.org.br/pt/formularios/
http://www.profnit.org.br/pt/formularios/
http://www.profnit.org.br/pt/formularios/
http://www.profnit.org.br/pt/trabalhos-de-conclusao-de-curso/



