FEIRA DE
TRABALHOS DE
CONCLUSÃO DE
CURSO
GUIA DO ALUNO E ORIENTADOR

MANUAL:
FEIRA DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO

A FEIRA
A Feira de Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos da ETEC São Mateus nas
habilitações:



Ensino Técnico em Administração



Ensino Técnico em Nutrição e Dietética



Ensino Técnico em Segurança do Trabalho

Será realizada no dia: 26/06/2019, nos seguintes horários:

Ensino Técnico Modular: das 20h00 às 22h00
Montagem: (18h00 às 20h00)
Desmontagem: (22h00 às 23h00)

Salientamos que a desmontagem dos trabalhos deve ocorrer somente após às 22h.

Respeitadas as diretrizes do Manual para a elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso das Escolas Técnicas do Centro Paula Souza, dos planos dos cursos e do
Projeto Político Pedagógico da ETEC São Mateus.

Local:
ETEC São Mateus – Rua Soledade de Minas, 87 – Jd. São Cristovão – São Paulo - SP
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DOS TRABALHOS
Todos os cursos Técnicos Modulares e Técnicos Integrados ao Médio contemplam os
componentes relacionados ao Trabalho de Conclusão de Curso como uma atividade
que permite ao aluno articular os componentes curriculares, a partir das experiências
vivenciadas nos estudos teóricos e práticos, tanto na escola técnica quanto em suas
experiências cotidianas e nas organizações.

O Trabalho de Conclusão de Curso é resultado de pesquisas orientadas no
componente curricular de Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso
(DTCC).

Para participação na Feira de Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso o
trabalho desenvolvido pelos grupos deve ter a aprovação do professor orientador até
o dia 20 de junho de 2019.
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DO BANNER
O banner deve ser elaborado seguindo modelo padrão disponível no site da ETEC
São Mateus e deve ser enviado para aceite. O arquivo do banner deve ser
encaminhado para o e-mail das coordenações. Somente com o aceite e devidas
correções o material deve ser enviado à gráfica (a impressão do banner é de
responsabilidade do grupo de TCC).



Dimensões do banner: 90 x 120 cm.

DO DVD
Após concluído o trabalho, o mesmo deve ser salvo em arquivo PDF em DVD, com
padronização de capa - modelo disponível no site da ETEC São Mateus e entregue ao
professor orientador/coordenador de curso, que fará as verificações e protocolará a
entrega.
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DA ESTRUTURA FÍSICA
O espaço destinado à exposição dos trabalhos será apresentado em layout aos
expositores da Feira. Esse espaço será formado por uma mesa atoalhada com cor de
identificação do curso com medidas 1,80 x 0,40 m, três cadeiras e um 01 porta
banner.

Não será permitida a troca de lugar de exposição, nem o acréscimo de materiais, tais
como mesas e cadeiras.

DO EMPRÉSTIMO DE MATERIAIS
A ETEC São Mateus não fará empréstimos de materiais escolares, extensões,
adaptadores, etc.

VESTUÁRIO DE APRESENTAÇÃO
Para apresentação na Feira de Trabalhos de Conclusão de Curso, o visual masculino
por ser clássico, mas com personalidade (de acordo com a sua área de formação).
Camisa branca ou colorida (sem estampas), calça social ou jeans escuro. Sapatênis ou
sapato social.

Por fim, o uso de acessórios (cinto, gravata, relógio) é opcional, mas caso você queira
usar algo, opte por peças discretas e com cores neutras. É proibido o uso de boné.

Os trajes femininos para a apresentação de TCC seguem as mesmas regras dos
masculinos: preze pelo conforto e elegância, o equilíbrio está entre o clássico e o
inovador. A saia de alfaiataria (com uma padronagem moderna para fugir do comum,
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e sempre na altura do joelho) pode ser a peça chave, complementada com uma
camisa. A sapatilha complementa a produção de forma discreta, sem deixar o visual
muito carregado (os saltos devem ser dispensados, ou devem ser muito discretos).

O combo blazer + calça (evite camisas muito coloridas e com padronagens
extravagantes). Para deixar a produção ainda mais interessante, é possível acrescentar
um ponto de cor com sapatos coloridos (dê preferência aos saltos baixos).
O vestido facilita e muito: por ser uma peça única, minimiza o tempo que você
perderia pensando na combinação de várias peças. Porém é preciso observar alguns
detalhes na escolha do vestido como, por exemplo, o comprimento (que deve ser
sempre na altura do joelho, jamais acima), decotes discretos (que podem acrescentar
modernidade ao visual) e o conforto. Para complementar a produção, priorize as
sapatilhas e os saltos baixos (de cores e modelos discretos).
Nos cabelos, o ideal é prendê-los (para evitar que cubram seu rosto e não
atrapalhem sua apresentação), mas se optar por usá-los soltos tente manter os fios
bem arrumados e sem extravagâncias.
Por fim, os acessórios devem ser discretos e sem muita informação (dê preferência
aos brincos pequenos e pulseiras/colares de cores neutras) — deixe os acessórios
mais modernos e coloridos para outras ocasiões.
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EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS
Todos os alunos responsáveis pelo desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de
Curso devem apresentá-lo no dia da Feira. Durante todo o período de exposição, os
trabalhos devem ser acompanhados pelos alunos responsáveis.

Sobre a mesa devem estar o diário de bordo, o trabalho acadêmico, materiais
informativos e possíveis protótipos.

As malas, mochilas e objetos pessoais dos alunos devem ser armazenados nas salas
de aulas, que serão trancadas no dia do evento.

As salas serão trancadas às 19h. A abertura das portas acontecerá somente após a
desmontagem da feira, às 22h10.
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PROIBIÇÕES
Fica proibida toda e qualquer atividade que possa colocar em risco a integridade das
pessoas, do espaço físico e do patrimônio da Instituição.

Será proibida a exposição no estande de: organismos vivos; espécimes (ou partes)
dissecados; animais vertebrados ou invertebrados; órgãos ou membros de
animais/humanos ou fluídos (sangue, urina, etc.); substâncias tóxicas ou de uso
controlado; materiais cortantes (seringas, agulhas, vidros que possam provocar
ferimentos); fotografias ou quaisquer outras formas de apresentação visual que
possam chocar o público (técnicas cirúrgicas, dissecação, necropsia ou outras
técnicas similares); aparelhos de áudio que não façam parte do projeto; quaisquer
sistemas que produzam som maior do que 80 dB; sistemas que produzam sons
contínuos ou trilhas musicais que não sejam indispensáveis à apresentação e
compreensão do projeto.

Ficam proibidos quaisquer outros materiais alheios ao Trabalho de Conclusão de
Curso.

Não será permitida a oferta de balas, chicletes e afins aos visitantes da Feira.
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