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1 DISPOSIÇÕES GERAIS
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste numa atividade curricular
obrigatória para a colação de grau. O TCC se constitui em um exercício
acadêmico que propicia ao aluno uma iniciação à pesquisa. O TCC está
voltado ao desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à
capacidade de organização e de elaboração intelectual em uma determinada
área do saber.
Contribui para a formação de um profissional diferenciado e qualificado para
atender às exigências e identificar oportunidades no mercado de trabalho. É a
produção final de um trabalho de pesquisa fundamentado no

rigor

metodológico da ciência, que se destina a sistematizar nas concepções e
práticas dos processos sociais da área em que está se formando.
Poderá ser apresentado na forma de artigo publicável, revisão bibliográfica ou
pesquisa de campo, sendo obrigatoriamente apresentado, avaliado e validado
em Banca Examinadora.
O TCC deve estar adequado a uma das linhas de pesquisa indicadas pelo
curso, que expressam os eixos temáticos que norteiam o desenho da matriz
curricular.

2 OBJETIVOS


Estimular a produção científica e contribuir para o desenvolvimento das
diferentes linhas de pesquisa das áreas;



Levar o orientando a correlacionar e aprofundar os conhecimentos
teórico-práticos adquiridos no curso;



Propiciar

ao

orientando

o

desenvolvimento

de

uma

atividade

investigativa, buscando a resolução de problemas evidenciados na
prática profissional e a integração ensino-serviço-comunidade;


Capacitar o orientando para a elaboração de trabalhos científicos;



Preparar o orientando para a continuidade de seus estudos e de sua
formação em nível de pós-graduação.

3 MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO DO TCC

O TCC será avaliado por banca examinadora, constituída por 2 (dois)
professores indicados pela Câmara de Ensino Pesquisa e Extensão
(CENPEX).

O orientador presidirá a mesma. A avaliação se dará sobre o

trabalho escrito e a apresentação e defesa oral, conforme critérios
estabelecidos no ANEXO I deste documento.

4 DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO

As disciplinas para construção do TCC são obrigatórias, e devem ser cursadas
de forma sequencial, iniciando na disciplina de Metodologia Científica I, até o
último semestre com a Orientação do TCCII.
A discussão acadêmica para a elaboração do TCC inicia quando os estudantes
cursam a disciplina de Metodologia Científica I (40 horas-aula). Nesta
disciplina, apresenta-se aos estudantes o tema da pesquisa, além de iniciar a
instrumentalização para o processo de escrita.
Posteriormente, os estudantes dão continuidade ao desenvolvimento do
pensamento acadêmico nas disciplinas subsequentes a fim de proporcionar
aos estudantes definição dos temas que irão desenvolver e usarão o espaço da
disciplina no último semestre para potencializar o debate e preparar o TCC.

4.1 ORIENTAÇÃO DO TCC
A orientação do TCC é realizada pelo professor da disciplina e pelo orientador
durante os dois últimos períodos, constituindo-se na elaboração de um Projeto
de Pesquisa.
O Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatório para todos os graduandos
como requisito para conclusão do curso e obtenção da titulação. O tema do
trabalho é de escolha do aluno, de acordo com as linhas de pesquisa do curso.
O TCC consiste na elaboração individual de trabalho acadêmico, dentro de
padrões científico-metodológicos, sendo válidas pesquisas qualitativas e
quantitativas, nos seus mais variados tipos e natureza entregues na forma de
monografia ou artigo científico.

5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A defesa será feita perante uma banca composta por 3 (três) professores do
corpo docente da FCV, incluindo o orientador. A critério do orientador e
estudante, um professor visitante de outra instituição poderá ser convidado a
compor a banca, preferencialmente procedente de onde se realizou a pesquisa.
O TCC, assim corresponderá, a 100 (cem) pontos.

5.1 DEFESA ORAL DO PROJETO
A defesa oral do projeto pelo Acadêmico consiste na apresentação à banca dos
elementos do projeto. Os principais aspectos considerados pelo professor para
atribuição da nota de defesa são:

- Postura e performance do Acadêmico;
- Qualidade das transparências utilizadas;
- Explanação do tema;
- Domínio do Conteúdo

A apresentação terá duração máxima de quinze minutos, tendo mais quinze
minutos para as perguntas e considerações finais, devendo o Acadêmico
adequar à utilização dos recursos didáticos ao tempo disponível. A data e
horário programados para a defesa devem ser cumpridos e em nenhuma
hipótese será alterada.

5.2 PARTE ESCRITA
Para avaliação final do Projeto, os Professores da banca devem utilizar os
seguintes critérios de avaliação:
- Qualidade ortográfica e gramatical;
- Atendimento às orientações contidas no presente Manual e às normas
técnicas da ABNT, e ao manual de apresentação de trabalho cientifico da FCV.
- Adequação dos procedimentos metodológicos às especificidades do tema e
do problema investigado, bem como da justificativa e dos objetivos do trabalho;
- Adequação e qualidade dos instrumentos de coleta de materiais;

- Utilização correta da terminologia técnica e conceitual que o tema investigado
exige;
-Suficiência e qualidade de materiais coletados para a fundamentação teórica
da escolha feita em termos de tema e investigação do problema;
- Qualidade e pertinência da bibliografia explorada;
- Sistematização e articulação de ideias;
- Capacidade de compreensão e síntese;
- Pontualidade no cumprimento da data máxima estabelecida para a entrega do
projeto ao setor da Faculdade.
5.3 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- Avaliação no período final será avaliada na seguinte forma: 15 (quinze
pontos) para as reuniões com o professor da disciplina, 10 (dez pontos) para
avaliação cega, 40 (quarenta pontos) para avaliação da parte escrita e 35
(trinta e cinco pontos) avaliação oral. O aluno terá que obter nota mínima de 80
(oitenta pontos) para ser aprovado na disciplina.
- A avaliação do trabalho escrito será realizada após a entrega da 1ª versão e
análise pela Banca Examinadora;
- Trabalhos detectados com PLÁGIO, não irão para a apresentação perante a
Banca Examinadora, sendo o aluno reprovado na disciplina.
- A avaliação da apresentação oral será logo ao término desta, assim como sua
divulgação. Os conceitos são:
1 – Excelente (95 a 100)
2 – Ótimo (90 a 94)
3 – Muito Bom (85 a 89)
4 – Bom (80 a 84)
5- Reprovado abaixo de 80
- Todas as notas serão divulgadas após a apresentação de acordo com os
conceitos definidos acima.
- Critérios para definição dos professores que comporão as bancas
examinadoras: a definição das bancas examinadoras será um trabalho
realizado em conjunto pela CENPEX.
- Entregar o trabalho definitivo em cópia no CD no formato pdf e para os que
autorizarem publicação na RBCV uma cópia em Word.

- O não cumprimento do item bloqueia o aluno a outorga de grau e qualquer
solicitação de documentos perante a Secretaria.
- O padrão de digitação para o TCC encontra-se descrito no manual de
apresentação de trabalho científico da FCV.
- A fonte utilizada deverá ser Arial ou Times New Roman.

6 DO ORIENTADOR

- O orientador será o indicado pela coordenação do curso para ministrar a
disciplina de TCC;
- Caso o aluno deseje um outro orientador deverá fazer o requerimento no sitio
eletrônico da FCV e aguardar o aceite do professor por ele indicado.
- No caso em que o orientador não for o indicado para a disciplina, os
agendamentos de reuniões correrão por conta do professor e do aluno
cabendo à remuneração de 6 horas/aulas pela orientação de TCC ao
professor.

6.1 COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR ORIENTADOR
Serão competências do professor orientador:
- Atender o aluno em dias e horários previamente fixados;
- Acompanhar o trabalho, registrando as ocorrências pertinentes e necessárias;
- Auxiliar na delimitação do tema;
- Orientar quanto à elaboração do planejamento do trabalho;
- Orientar a elaboração do trabalho com rigor teórico e metodológico;
- Auxiliar o aluno na resolução de problemas conceituais, técnicos e de
relacionamento decorrentes das atividades;
- Acompanhar e avaliar o desempenho do aluno mediante registros, anotações
e observações pertinentes;
- Comunicar, por escrito, as possíveis irregularidades quanto ao processo de
orientação, não cumprimento de datas e compromissos pelo aluno a
Coordenação do Curso;
- Ser o mediador no processo de desenvolvimento do trabalho (NUNCA
entregar pronto para o aluno);

- Verificar a possibilidade de existência de PLÁGIO, pois além de ser um crime,
o plágio comprovado levará o aluno ao resultado de reprovação na disciplina.

7 DO ESTUDANTE

São direitos do estudante:
Ser informado sobre as normas de construção e regulamentação do TCC.
Ter um professor orientador e definir a temática do TCC;
Solicitar orientação diretamente ao professor orientador.

7.1 COMPETÊNCIAS DO ALUNO ORIENTANDO
Todo aluno regularmente matriculado na disciplina, estará obrigado à
orientação, elaboração e apresentação pública de seu artigo (revisão crítica de
um determinado tema, desenvolvimento do tema com contribuição pessoal
através de pesquisa bibliográfica).
Serão competências do orientando:
- Escolher o professor orientador, no início do período letivo, para receber as
instruções necessárias;
- Comparecer às aulas e/ou orientações sobre o TCC;
- Formular o plano de ação para o desenvolvimento do TCC) e apresentá-lo ao
professor orientador;
- Controlar as orientações a partir da verificação sistemática da ficha de
acompanhamento de orientação do TCC e assinatura do professor orientador,
ou professor de TCC.
- Desenvolver o estudo a que se propôs;
- Cumprir as datas limites para cada etapa do processo;
- Comunicar, por escrito, as possíveis irregularidades quanto ao processo de
orientação, ao professor de TCC que serão remetidas à Coordenação do
Curso;
- Escolher o revisor de texto (profissional da área de Língua Portuguesa) para
averiguação das normas gramaticais.

7.2

OBSERVAÇÕES

IMPORTANTES

PARA

ORIENTADORES

E

ORIENTADOS
MODALIDADE DE TCC: Individual.
ESCOLHA DO TEMA: O tema escolhido pelo aluno será desenvolvido sob
orientação.
ESCOLHA DO PROFESSOR ORIENTADOR: O aceite em orientar de acordo
com as linhas de pesquisa será feito através de um acordo que constará de um
termo de formalização da orientação, que será entregue ao professor da
disciplina de TCC para controle e acompanhamento formal. Após a
formalização

o

orientador

será

considerado

co-responsável

pelo

desenvolvimento da pesquisa e responderá, juntamente com o aluno, pela
qualidade acadêmica do trabalho.
REUNIÃO INICIAL: O aluno deverá marcar reunião inicial com o professor
orientador com a finalidade de discutirem o projeto de pesquisa e expor-lhe o
planejamento de trabalho e solicitar apoio para a realização do trabalho.
REUNIÕES PERIÓDICAS: As reuniões periódicas deverão ser agendadas pelo
aluno com o professor orientador para o acompanhamento do desenvolvimento
do trabalho.
Essas reuniões deverão ser agendadas com o professor orientador de acordo
com a disponibilidade deste. No entanto, sugere-se que seja feito um
planejamento dessas reuniões a fim de otimizar os resultados. O aluno nunca
deve participar de uma reunião com o professor orientador sem estar
preparado para a mesma, ou seja, não comparecer a uma reunião sem antes
formular as questões, dúvidas e/ou apresentar o que solicitado pelo orientador
anteriormente.
Caso o processo de orientação não se realize por ausência, falta de
comprometimento, impossibilidade do orientador ou orientando, ou quaisquer
outras razões, a parte prejudicada informará, POR ESCRITO ao coordenador
de Curso para que se evite continuidade das falhas durante o processo.
TEMPO E HORÁRIOS PARA ORIENTAÇÃO: Orientadores e orientados
deverão definir a carga horária necessária, sendo que o orientador distribuirá
seu tempo de orientação da forma que considerar conveniente considerando
tempos específicos para orientação efetiva (atendimento ao aluno), correção de

fichamentos e/ou textos entregues pelo aluno como também para fornecer
subsídios ao aluno referentes à apresentação do TCC.
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO: O trabalho deverá estar de
acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e
sua lógica deve ser orientada pela Metodologia Científica estando em
concordância com manual para elaboração de TCC da instituição.
CARGA HORÁRIA PRESENCIAL: Será obrigatória a presença de no mínimo
75% de carga horária presencial referente à disciplina.
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES: A programação das atividades estabelecidas
pelo professor de TCC e datas devem ser atendidas rigorosamente pelo
orientando e orientador, pois é um conjunto de informações e prazos
estabelecidos dentro do planejamento oficial de execução do TCC.

8 APRESENTAÇÃO DO TCC Á BANCA EXAMINADORA

O aluno fará a apresentação à banca examinadora, em dia e hora marcados.
Para esta apresentação, o aluno poderá contar com o auxílio dos recursos
disponíveis pela faculdade: data-show e computador, a apresentação deverá
ser gravada em pelo menos 2 (dois) periféricos (CD e Pen Drive) para o caso
de algum imprevisto.
Caso utilize algum programa especial para esta apresentação, é obrigação do
aluno verificar com antecedência se o equipamento a ser utilizado disponibiliza
este programa, caso isso não seja possível, deverá procurar o responsável
pelos equipamentos para verificar a possibilidade de ser instalado.
O período de apresentação será de 15 minutos, seguidos de 15 minutos
adicionais para arguição. Cada sessão será conduzida pelo professororientador que coordenará as atividades de defesa, assim como o tempo e as
intervenções. O professor-orientador não dará nota ao trabalho.

8.1 NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO ORAL DO TCC PARA A BANCA
EXAMINADORA
O estudante deverá estar no local da apresentação, rigorosamente, no horário
programado. Sua ausência implicará a perda do direito de defesa do TCC que
terá implicações na conclusão do curso.

8.1.1 Conteúdo dos Slides
O primeiro slide deverá conter: nome da instituição, título do TCC, nome do
aluno, nome do curso de graduação e nome do orientador.
Os Slides seguintes deverão conter:


Justificativa



Problema, ou questão norteadora



Objetivos Geral e Específicos



Hipótese (s) (caso caibam na metodologia escolhida)



Metodologia de pesquisa



Os capítulos (como foram divididos e o que cada um tratou)



Resultados obtidos



Conclusão

8.1.1.1 Aspectos da apresentação
A apresentação deve organizar as informações de modo que as ideias centrais
do trabalho sejam facilmente entendidas. A apresentação deve levar em conta
os seguintes aspectos:


Objetividade



Clareza



Domínio do tema / estudo desenvolvido, especificamente no decorrer da
exposição.



Respeito ao tempo de apresentação pré-definidos (15 minutos), com
mais 15 minutos para arguição.

