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Introdução 

 

A apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso ou Monografia nos Cursos 

de Especialização é uma exigência do Conselho Federal de Odontologia, prevista na 

Consolidação das Normas dos Conselhos Regionais de Odontologia- Resolução 

CFO 63/2005, atualizada em 2012.  

Na FAOA o formato e a forma de apresentação deste trabalho são definidos 

pela coordenação do curso. 

Seguem informações da Consolidação das Normas dos Conselhos Regionais 

de Odontologia- Resolução CFO 63/2005, atualizada em 2012, relacionadas ao pro-

cesso de finalização e Trabalho de Conclusão de Curso ou Monografia nos Cursos 

de Especialização. 

Art. 36. A especialidade é uma área específica do conhecimento, exercida por 

profissional qualificado a executar procedimentos de maior complexidade, na busca 

de eficácia e da eficiência de suas ações. 

 

Art. 163. Entende-se por curso de especialização ou programa de residência, 

para efeito de registro e inscrição, aquele destinado exclusivamente a cirurgião-

dentista inscrito em Conselho Regional de Odontologia e que atenda ao disposto 

nas normas do Conselho Federal de Odontologia e do MEC.  

 

 Art. 38. Para se habilitar ao registro e à inscrição, como especialista, o cirur-

gião-dentista deverá atender a um dos seguintes requisitos: 

 a) possuir certificado conferido por curso de especialização ou programa de 

residência em Odontologia que atenda as exigências do Conselho Federal de Odon-

tologia;  

b) possuir diploma expedido por curso de especialização, realizado pelos Ser-

viços de Saúde das Forças Armadas, desde que atenda as exigências do Conselho 

Federal de Odontologia, quanto aos cursos de especialização; e,  

c) possuir diploma ou certificado conferido por curso de especialização ou resi-

dência na vigência das Resoluções do Conselho Federal de Odontologia ou legisla-

ção específica anterior, desde que atendidos todos os seus pressupostos e preen-

chidos os seus requisitos legais. 
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Art. 170. A instituição responsável pelo curso emitirá certificado de especializa-

ção a que farão jus os alunos que tiverem frequência de pelo menos 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária prevista, aproveitamento aferido em processo for-

mal de avaliação equivalente a no mínimo 70% (setenta por cento) e aprovação da 

monografia.  

Parágrafo único. Os certificados de conclusão de curso de pós-graduação “la-

to sensu” devem mencionar a área de conhecimento do curso e serem acompanha-

dos do respectivo histórico escolar, do qual deve constar, obrigatoriamente:  

1) relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e 

nome e qualificação dos professores por elas responsáveis;  

2) período e local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas 

de efetivo trabalho acadêmico; 

 3) título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou concei-

to obtido; e,  

4) declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições 

 

Este manual tem por objetivo orientar docentes e discentes no período da 

finalização do curso de especialização e processo de entrega do Trabalho de 

Conclusão de Curso (Figura 1). Entrando em vigor a partir da data de sua pu-

blicação. 

 

1. Cabe ao aluno(a): 

 

 Procurar um professor(a) orientador(a) que será responsável por orientar o 

mesmo(a) na elaboração da monografia, no mínimo 6 (seis) meses antes do 

término do curso. Este prazo deve ser maior para os trabalhos experimentais 

ou de relato de caso, que necessitam de aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP). 

 

 Definir com o professor(a) orientador(a) o tema do trabalho. 

 

 Comparecer as reuniões agendadas pelo professor(a) orientador(a). 
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 Seguir o cronograma preestabelecido de cada curso;  

 

 Desenvolver e apresentar ao Comitê de Ética da FAOA projeto de pesquisa 

para as monografias de Relato de Caso Clínico ou de Pesquisa Científica. 

 

 Anexar cópia do Termo de Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) à 

monografia; 

 

 Após a defesa do TCC e suas respectivas correções o aluno(a) deverá enviar 

para a biblioteca pelo e-mail: supervisora.biblioteca@faoa.edu.br as seguintes 

informações para a confecção da ficha catalográfica: nome completo, título do 

trabalho, nome completo com titulação do professor orientador, palavras-

chave, número de folhas do trabalho, nome do curso, ano de conclusão. O 

prazo de entrega pela biblioteca será de até 07 (sete) dias úteis. A ficha cata-

lográfica deverá ser inserida no verso da folha de rosto no caso de impressão 

do trabalho ou na página seguinte da folha de rosto no formato de arquivo di-

gital.  

 

 

2. Cabe ao professor(a) orientador(a): 

 Orientar o aluno(a) no período da elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso seguindo as normas predefinidas pela FAOA disponíveis no site da Fa-

culdade: http://faoa.edu.br/ na aba Portal Acadêmico. 

 

 Agendar reuniões de orientação. 

 

 Realizar a correção do TCC (conteúdo e formatação) e participar da banca 

avaliadora.  

 

 Após a apresentação cabe ao professor orientador verificar se as correções 

sugeridas pela banca foram realizadas e informar a biblioteca, através de e-

mail (supervisora.biblioteca@faoa.edu.br), quais alunos de seu curso apre-

mailto:supervisora.biblioteca@faoa.edu.br
http://faoa.edu.br/
mailto:supervisora.biblioteca@faoa.edu.br
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sentaram o Trabalho de Conclusão de Curso e estão aptos a solicitar a ficha 

catalográfica. 

 

3. Cabe ao professor(a) coordenador(a) do curso: 

3.1. Com relação aos TCCs: 

 Enviar para a biblioteca (supervisora.biblioteca@faoa.edu.br) as monografias 

dos alunos(a), em arquivo pdf,  para verificação do documento e arquivo da 

biblioteca; 

  

3.2 Com relação à finalização do curso:  

 Solicitar 2 (dois) meses antes do término do curso o Formulário de Finaliza-

ção do curso na Secretaria Acadêmica pelo e-mail: secretaria1@faoa.edu.br 

 

 Após o término do curso o professor(a) coordenador(a) terá o prazo de 30 

(trinta) dias para preencher as informações do Formulário de Finalização e 

entregar na Secretária Acadêmica. Este formulário será enviado ao Conselho 

Federal de Odontologia e a secretaria fará a emissão dos certificados (prazo 

de 6 a 12 meses). 
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Figura 1 – Fluxograma do Processo de Finalização de Trabalho Acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÍCIO DA EXECUÇÃO DO TRABALHO 
6 MESES ANTES DO TÉRMINO DO CURSO (no mínimo) 

Aluno: definir professor orientador e tema 
Professor: Aceite como Orientador 

 

EXECUÇÃO DO TRABALHO 
Aluno: Submissão de projeto de pesquisa ao CEP da FAOA (caso clínico ou pesquisa científica) 

Professor: orientar conteúdo e formatação 

EXECUÇÃO DO TRABALHO 
Aluno: Submissão de projeto de pesquisa ao CEP da FAOA (caso 

clínico ou pesquisa científica) 
Professor: orientar conteúdo e formatação 

Aluno e professor: preencher o Relatório de Acompanhamento do 
TCC 

 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
Aluno: Apresentação à banca examinadora 

Professor: Revisão final do trabalho após apontamentos da banca examinadora 
 

SOLICITAÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA: supervisora.biblioteca@faoa.edu.br 
Aluno: S olicita ficha cartográfica a biblioteca (nome, orientador/titulação, título do trabalho, 

curso, ano de término, palavras –chave)  
Professor: Envia confirmação de alunos aptos (curso, alunos, titulo do trabalho) 

Prazo de entrega da biblioteca: 7 dias úteis 
 

ENTREGA DO TRABALHO 
Aluno: Entrega ao coordenador do curso o arquivo em pdf de seu trabalho 

Professor: entrega para a secretaria todos os arquivos em pdf dos trabalhos aprovados 
 


