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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TRIÂNGULO MINEIRO - IFTM 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROEN 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEN Nº 03, DE 08 DE JULHO DE 2020. 

 

Estabelece normas para o desenvolvimento das Atividades 

Complementares (AC) e do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a 

serem seguidas pelos campi, no período de suspensão das atividades 

presenciais e a sua substituição por atividades remotas, por ocasião 

das medidas de proteção e enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrentes da situação de pandemia do novo Coronavírus 

(Covid-19), no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM). 

 

Considerando: 

 

A Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020 que “estabelece normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes 

das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que 

trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”; 

 

A Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, que “dispõe sobre a substituição das aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do 

novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 

2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020”; 

 

O Parecer CNE / CP nº 05, de 28 de abril de 2020 (homologado parcialmente pelo MEC 

em 1.º de junho de 2020), que trata da “reorganização do Calendário Escolar e da 

possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da 

carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da Covid-19”; 

 

A Instrução Normativa IFTM nº 003, de 19 de março de 2020 que “[...] determina, no 

âmbito do IFTM, orientações para a interrupção, por prazo indeterminado, das 
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atividades acadêmicas presenciais e sua substituição por atividades remotas, digitais 

ou não, de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 13.415, de 

16 de fevereiro de 2017, a Resolução CNE/CEB [...] nº 03, de 21 de novembro de 2018, 

a Resolução CNE/CEB nº 06, de 20 de setembro de 2012, a Portaria MEC nº 2.117, de 

6 de dezembro de 2019 [...] e demais atos normativos e orientações do CNE e do 

MEC”; 

 

A Resolução IFTM nº 48, de 20 de maio de 2020 que “dispõe sobre alterações no 

Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação - 

Resolução n. 78/2019”; 

 

A Resolução IFTM nº 47, de 20 de maio de 2020 que “dispõe sobre alterações no 

Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos Técnicos - Resolução n. 

76/2019”; 

 

A Resolução IFTM nº 28, de 23 de abril de 2015 que “versa sobre a 

revisão/atualização do regulamento das atividades complementares dos cursos do 

IFTM”; 

 

A Resolução IFTM nº 05, de 09 de março de 2012 que “dispõe sobre a aprovação do 

regulamento para elaboração e apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso, do 

IFTM”; 

 

A Resolução IFTM nº 39, de 05 de setembro de 2016 que “versa sobre a alteração 

para Normatização de Trabalhos de Conclusão de Curso do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, dando nova redação ao item 

5.8”; 

 

A Resolução IFTM nº 40, de 05 de setembro de 2016 que “versa sobre a alteração 

para Normatização de Trabalhos de Conclusão de Curso do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, dando nova redação aos 

artigos 37 a 38 e excluindo o artigo 39”; 

 

A importância do cumprimento da carga horária de Atividades Complementares (AC) 
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prevista nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), sendo requisito obrigatório para a 

integralização do curso; 

 

A relevância da elaboração, apresentação oral / defesa do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) prevista nos PPCs, sendo requisito obrigatório para a integralização do 

curso; 

 

As deliberações da Pró-Reitoria de Ensino, dos Diretores de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (DEPEs) e/ou dos Coordenadores Gerais de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CGEPEs) e/ou equivalentes dos Campi, do Colégio de Dirigentes, do Comitê de 

Assessoramento e Monitoramento de Crise e do Conselho Superior do IFTM; 

 

A modalidade de atividades acadêmicas remotas adotada em virtude do estabelecimento 

de medidas de distanciamento social no âmbito do IFTM; 

 

A necessidade de minimizar quaisquer prejuízos no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

 

Esta pró-reitoria estabelece as seguintes normas para as AC e o TCC nos cursos de 

graduação e técnicos de nível médio do IFTM durante a pandemia da COVID-19: 

 

Art. 1º. Para o cumprimento das AC e do TCC, caso previstos no Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC), neste período de pandemia de COVID-19, é necessária uma flexibilização 

das normas estabelecidas nos regulamentos específicos aprovados pelo CONSUP. 

 

§ 1º. A flexibilização a que se refere o caput deste artigo não se aplica à carga horária 

total das AC e do TCC especificada no PPC, as quais devem ser cumpridas para a 

integralização do curso. 

 

§ 2º. O desenvolvimento das AC pelo estudante não poderá coincidir com as atividades 

letivas síncronas planejadas pelos professores. 

 

§ 3º. Fica estabelecido que no mínimo 30% e no máximo 80% da carga horária total das 

AC previstas no PPC poderão ser desenvolvidas pelo estudante nos campi do IFTM, a 
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critério do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Colegiado de Curso. 

 

Art. 2º. As AC e o TCC são obrigatórios quando assim definidos em seu respectivo 

PPC.  

Art. 3º. Enquanto estiverem suspensas as atividades acadêmicas presenciais e 

substituídas por atividades remotas, os campi deverão oportunizar a realização das AC e 

do TCC. 

Parágrafo único. O estudante é corresponsável por buscar informações referentes às AC 

e ao TCC, assim como pelo seu respectivo desenvolvimento. 

Art. 4º. Nos cursos de graduação, observando as legislações pertinentes, caberá ao 

respectivo NDE flexibilizar o desenvolvimento das AC e do TCC, com posterior 

aprovação do Colegiado de Curso. 

 

§ 1º. A flexibilização a que se refere o caput deste artigo deverá ser registrada em atas 

específicas de ambas as instâncias (NDE / Colegiado de Curso) para posterior 

comprovação às comissões de avaliações in loco do MEC. 

 

§ 2º. As DEPEs e/ou as CGEPEs e/ou equivalentes dos campi deverão ser informadas 

oficialmente sobre a flexibilização proposta [por ofício interno e/ou e-mail]. 

 

Art. 5º. Nos cursos técnicos de nível médio em que as AC estão previstas em seu PPC, a 

flexibilização deverá ser proposta pelo respectivo Colegiado de Curso. 

Parágrafo único. As DEPEs e/ou as CGEPEs e/ou equivalentes dos campi deverão ser 

informadas oficialmente sobre a flexibilização proposta [por ofício interno e/ou e-mail]. 

 

Art. 6º. Os procedimentos de envio / apresentação, validação e registro das AC 

realizadas pelo estudante ficarão a critério de cada campus, em consenso com os 

Colegiados de Curso e/ou NDE. 

 

Parágrafo único. Os documentos comprobatórios das AC deverão ser encaminhados 

digitalmente pelo estudante (como, por exemplo: e-mail, sistema acadêmico, AVA, 
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Drive, Google Classroom etc.). 

 

Art. 7º. O certificado de participação em eventos realizados no período da pandemia 

deverá ser emitido de forma digital com chave de segurança ou em papel timbrado da 

instituição promotora, contendo assinatura do responsável, carga horária e data do 

evento.  

Art. 8º. A validação das AC de forma remota deverá ser realizada pelo respectivo 

professor supervisor ou equivalente. 

 

Art. 9º. A apresentação oral / defesa do TCC pelo estudante deverá ser realizada de 

forma pública e gravadas virtualmente por videoconferência.  

 

§ 1º. As informações relativas ao disposto no caput deste artigo como data, horário, 

endereço eletrônico da videoconferência, título do TCC, professor orientador e 

composição da banca avaliadora deverão ser divulgadas previamente junto à 

comunidade acadêmica do campus. 

 

§ 2º. O estudante e o professor orientador deverão estar em comum acordo quanto ao 

disposto no caput deste artigo. 

 

Art. 10. Os procedimentos da apresentação oral / defesa e o envio da versão final de 

TCC ficarão a critério de cada campus, em consenso com os Colegiados de Curso e/ou 

NDE. 

 

§ 1º. Os documentos relativos ao TCC deverão ser encaminhados digitalmente (e-mail, 

sistema acadêmico, AVA, Drive, Google Classroom etc.). 

 

§ 2º. O professor orientador deverá confirmar ao estudante o recebimento da cópia 

digital do TCC preparada para apresentação oral /defesa, por e-mail institucional. 

 

§ 3º. O professor orientador deverá encaminhar a cópia digital do TCC ao professor 

supervisor com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes da data prevista para 

apresentação oral / defesa, por e-mail institucional. 
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§ 4º. O professor supervisor deverá encaminhar cópia digital do TCC a cada membro da 

banca avaliadora no mínimo 7 (sete) dias antes da data prevista para apresentação oral / 

defesa, por e-mail institucional. 

 

Art. 11. Excepcionalmente, os Apêndices da Resolução IFTM n.º 05/2012 (que “dispõe 

sobre a aprovação do Regulamento para elaboração e apresentação de Trabalho de 

Conclusão de Curso [...]”), em que são exigidas assinaturas do estudante e de membros 

componentes de bancas avaliadoras, poderão ser assinados eletronicamente, única e 

exclusivamente pelo professor orientador, como presidente da referida banca avaliadora. 

 

§ 1º. A ata da apresentação oral / defesa de TCC – monografia ou artigo (Apêndices DI 

e DII da Resolução IFTM n.º 05/2012, respectivamente) poderá ser elaborada no 

módulo – DOCS / Virtual IF – tipo de documento: “ata de reunião”, anexando as 

respectivas avaliações individuais de TCC, preenchidas pelos membros da banca 

avaliadora. 

 

§ 2º. No campo “observações” da ata da apresentação oral / defesa de TCC – 

monografia ou artigo (Apêndices DI e DII da Resolução IFTM n.º 05/2012, 

respectivamente), o presidente da banca avaliadora deverá constar: “excepcionalmente, 

a presente ata será assinada única e exclusivamente pelo presidente, em razão da 

necessidade de distanciamento social como uma das medidas de proteção e 

enfrentamento da emergência frente à pandemia – Covid-19”. 

 

Art. 12. Outras normas poderão ser publicadas para o atendimento à necessidade 

específica e/ou adequações, considerando possíveis mudanças nos cenários local, 

regional e nacional. 

 

Art. 13. Casos omissos serão resolvidos pelos NDEs e Colegiados de Cursos, mediados 

pelas DEPEs e/ou CGEPEs e/ou equivalentes. 

 

Parágrafo único. Caso necessário, os casos omissos poderão ser encaminhados à 

PROEN para análise, parecer e providências. 

 

Art. 14. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação no 
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endereço eletrônico: <https://iftm.edu.br/ensino/orientacoes/>. 

 

 

Uberaba – MG, 08 de julho de 2020. 
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