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1 DA REGULAMENTAÇÃO DO TCC 
 

O presente capítulo trata da regulamentação do TCC. 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1º Este documento objetiva normatizar e normalizar as atividades relacionadas 

ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do Curso de Licenciatura em Pedagogia 

do Departamento de Ciências da Educação (DECED) da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), Campus Ariquemes. As orientações contidas no mesmo 

consideram: as disposições da Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006, que 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

licenciatura; as disposições do Art. 138 do Regimento Geral da UNIR; o disposto na 

Resolução n. 242/CONSEPE/UNIR, de 24 de setembro de 1997; a Resolução n. 

278/CONSEA, de 04 de junho de 2012, que Regulamenta os Parâmetros para a 

Elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação da 

Universidade Federal de Rondônia. 

 

Art. 2º Para coordenar e organizar aspectos e documentos relacionados aos TCC, 

fica instituída a função de Coordenador de TCC, cujas atribuições são descritas no 

Art. 13º. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. A função de Coordenador de TCC será desenvolvida pelo(a) 

Vice-Chefe do DECED. 

 

Art 3º O TCC, que no caso deste documento é denominado de monografia, em 

concordância com a Resolução n. 242/CONSEPE, de 24 de dezembro de 1997 e 

está previsto no Projeto Pedagógico do Curso, é requisito indispensável, devendo 

ser elaborado em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidas, pelo 

conselho do departamento. O TCC é condição para obtenção do grau e sua 

aprovação não isenta o aluno do cumprimento das demais atividades previstas para 

integralização curricular do curso. 
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Art. 4º Para o desenvolvimento do TCC o acadêmico sempre contará com a 

orientação e supervisão de professores especializados em suas respectivas áreas 

de atuação no ensino, extensão e, em particular, na pesquisa. 

 

Art. 5º O professor orientador acompanhará a elaboração da monografia desde a 

etapa do projeto de pesquisa até a apresentação final do TCC à Banca Avaliadora. 

 

Art. 6º O TCC consiste em uma pesquisa individual, relatada sob a forma de texto 

monográfico, sob a orientação de docente do Curso de Pedagogia ou profissional 

credenciado pelo DECED para este fim e, neste caso, em área e tema 

obrigatoriamente vinculados à educação. 

 

Art. 7º O TCC será aceito apenas na forma de monografia. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. O TCC é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a 

alocação do tempo de ensino dos professores à atividade de orientação, conforme 

previsto nas normas internas da Instituição. 

 

Art. 8° Somente poderá apresentar o TCC o aluno que tiver concluído toda a carga 

horária referente às atividades formativas e aulas, atividades práticas, estágio 

supervisionado obrigatório e atividades complementares validadas por docente 

responsável. 

 

Art. 9° A definição formal da orientação do TCC deverá ocorrer em requerimento, 

sob a forma de uma Carta Convite de Orientação, encaminhada à Coordenação de 

TCC, que levará ao conhecimento e aprovação do Conselho de Departamento. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Semestralmente, o número de orientações em andamento e 

as vagas de orientação de TCC existentes para cada docente do departamento, 

assim como suas respectivas linhas de pesquisa serão divulgadas/atualizadas pelo 

Coordenador de TCC; tais vagas serão definidas com base em distribuição 

igualitária entre os docentes, exceto nos casos de docentes em capacitação (stricto 

sensu) para os quais esse número poderá ser reduzido e distribuído entre os demais 

docentes, sendo priorizados os substitutos, visto que a orientação de TCC constitui 
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atividade de natureza acadêmica e pressupõe a alocação do tempo de ensino dos 

professores para esta atividade. 

 

Art. 10° A solicitação de orientação e seu aceite será comprovado pelo documento 

citado no art. 9º e constante no APÊNDICE A, assinado pelo(a) aluno(a) e 

orientador(a) e entregue ao Coordenador de TCC que incluirá como pauta em 

reunião do DECED para votação quanto à aprovação. 

 

Art. 11º Não poderá ser ultrapassado o número de dez orientações de TCC por 

professor, respeitando o que consta no parágrafo único do Art. 9º. 

 

II - DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 12º Ao Chefe do Departamento caberá manter-se informado do andamento das 

atividades relacionadas à elaboração dos projetos de pesquisa e dos próprios TCC 

e, nos casos omissos, incluir em pauta para deliberação no conselho departamental. 

 

Art. 13º Do Coordenador de TCC: 

 

I Dar ciência aos acadêmicos e professores orientadores das informações e 

procedimentos estabelecidos no Regulamento e Estrutura do Trabalho de Conclusão 

de Curso; 

 

II Elaborar e divulgar a cada início de semestre quadro contendo nome dos 

professores, suas respectivas linhas de pesquisa e o número de vagas disponíveis 

para cada um deles; 

 

III Arquivar os requerimentos de orientação e controlar a distribuição dos 

acadêmicos entre os professores orientadores. 

IV Receber o documento de solicitação de defesa e providenciar a estrutura física 

(e.g., sala de aula) e recursos materiais necessários (e.g., projetor multimídia) para a 

apresentação do trabalho e acomodação da banca, mediante solicitação com prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência; 
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V Produzir documentação necessária para o ato da defesa; 

 

VI Realizar o lançamento de notas referentes aos TCC; 

 

VII Realizar o arquivamento dos documentos finais referentes à conclusão dos 

trabalhos de conclusão do curso. 

 

Art. 14º São atribuições do professor orientador: 

 

I Orientar, supervisionar e acompanhar todas as fases de desenvolvimento dos TCC 

sua orientação, assim como informar ao Coordenador de TCC a respeito de 

possíveis intercorrências que possam prejudicar a conclusão do trabalho; 

 

II Elaborar juntamente com o acadêmico o cronograma de atividades a serem 

desenvolvidas pelo mesmo; 

 

III Orientar o acadêmico com relação aos critérios de elaboração e avaliação de 

TCC; 

 

IV Manter atualizados os instrumentos de registro de frequência, orientação, de 

atividades desenvolvidas e de desempenho do orientando durante todas as fases de 

elaboração do TCC; 

 

V Participar presencialmente da defesa do TCC e, em casos em que isso não for 

possível, designar representante ou sugerir forma alternativa de participação com 

antecedência para verificação de disponibilidade por parte do Coordenador de TCC; 

 

VI Assinar juntamente com os demais membros das bancas examinadora a ata de 

defesa do TCC (APÊNDICE B); 

 

VII Manter a coordenação de TCC informada em relação aos dados referente aos 

processos de TCC, inclusive possíveis alterações em temática, prazos ou alterações 

de outra natureza; 
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VIII Providenciar a Declaração de Autorização de Defesa (APÊNDICE C) e 

encaminhá-la ao Coordenador de TCC; 

 

IX Designar os componentes das bancas e providenciar cartas-convite para 

confirmação da disponibilidade dos mesmos; 

 

X Definir local, data e horário, para a defesa do TCC, encaminhando essas 

informações via documento para que o Coordenador de TCC possa tomar as 

providências constantes nos Incisos IV e V do Art. 13; 

 

XI Enviar memorando ao Coordenador de TCC informando que está de acordo com 

as correções realizadas pelo aluno na versão final da monografia; 

 

XII Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Cabe ao Coordenador de TCC, juntamente com o orientador, 

analisar os casos excepcionais e, quando necessário, conduzir para deliberação no 

conselho departamental. 

 

Art. 15º São atribuições do acadêmico: 

 

I Cumprir o cronograma proposto pelo professor orientador, conforme as 

características da modalidade de trabalho estabelecido; 

 

II Elaborar juntamente com o orientador o cronograma de atividades a serem 

desenvolvidas pelo acadêmico; 

 

III Comparecer às aulas de orientação conforme dias e horários marcados pelo 

professor-orientador; 

 

IV Conhecer e atender as normas estabelecidas no manual de orientação para o 

desenvolvimento do TCC e sua estrutura; 
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V Protocolizar o TCC em acordo com os procedimentos estabelecidos neste 

regulamento; 

 

VI Cumprir o cronograma de atividades elaborado; 

 

VII Realizar as atividades que lhe forem atribuídas relacionadas à elaboração do 

TCC; 

 

VIII Justificar, por escrito, eventuais faltas; 

 

IX Cumprir o calendário divulgado e prazos de entrega do projeto de pesquisa e das 

versões para defesa e final da monografia; 

 

X Realizar a entrega das versões do TCC para a defesa aos respectivos membros 

da banca assim como para o Orientador; 

 

XI Elaborar a versão final do TCC de acordo com o presente regulamento e as 

instruções do seu Orientador e deste manual; 

 

XII Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar/defender o TCC, 

sob pena de reprovação; 

 

XIII Solicitar Ficha Catalográfica junto à Biblioteca Setorial do Campus de Ariquemes 

mediante a apresentação, além de documentos ou outros meios conforme exigência 

da Biblioteca, de documento assinado pelo Orientador, informando à(ao) 

Bibliotecária(o) que as correções necessárias para a versão final foram conferidas e 

realizadas; 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. É responsabilidade do aluno obter junto ao seu Orientador 

este documento e realizar sua entrega na Biblioteca, devolvendo cópia contendo 

confirmação de recebimento ao seu Orientador. 

 

XIV Protocolar na Biblioteca, cópia digital (em CD) da versão final do TCC 

acompanhada de documento contendo título do TCC, nome do orientador, no 
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acadêmico e nome do curso, assinado tanto pelo Orientador quanto pelo aluno, 

devolvendo cópia contendo confirmação de recebimento pela(o) Bibliotecária(o) 

tanto para o Orientador quanto para o Coordenador de TCC; 

 

XV Entregar na Biblioteca Setorial do Campus de Ariquemes o Termos de 

Autorização e Declaração de Distribuição Não Exclusiva para Publicação Digital, 

acompanhado de documento assinado pelo Orientador contendo decisão por 

disponibilização ou não da versão final no repositório instituicional, sendo necessária 

a devolução de cópia contendo confirmação de recebimento pela(o) Bibliotecária(o) 

para o Orientador. 

 

Art. 16º São atribuições da Banca Examinadora: 

 

I Analisar previamente o trabalho e formular questionamentos para arguição no 

momento de apresentação; 

 

II Reunir-se em local, data e horário, previamente estabelecidos pelo professor 

orientador para realização das atividades de defesa; 

 

III Avaliar a apresentação do TCC de acordo com os critérios estabelecidos nesse 

regulamento. 

 

Art. 17º A banca avaliadora de TCC será constituída: 

 

I Por 01 (um) presidente, 02 (dois) membros e 01 (um) suplente. 

 

II O Professor-orientador do TCC presidirá a banca; 

 

III Por 02 (dois) professores da UNIR, que tenham proximidade com o tema do TCC, 

indicados professor orientador; 

 

IV Se, por força maior, o orientador não puder comparecer no dia, hora e local da 

respectiva apresentação do TCC de seu orientando, a mesma será adiada; 
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V no caso de um membro da banca examinadora (exceto orientador) não se 

apresentar, será substituído pelo suplente. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Excepcionalmente, não havendo possibilidade de 

prorrogação e com autorização prévia do orientador, no caso da impossibilidade do 

mesmo estar presente no momento da defesa, poderá ser indicado por ele outro 

professor com conhecimento no tema do TCC para substituí-lo ou, em última 

instância, o Coordenador do TCC. 

 

III - DA AVALIAÇÃO DO TCC 

 

Art. 18º A avaliação será composta de: 

 

I Uma nota de zero a cem, atribuída por cada um dos membros da Banca 

Avaliadora, inclusive pelo orientador, decorrente do trabalho submetido pelo autor, 

levando em consideração a consistência, qualidade do texto (incluindo aspectos 

ortográficos, de formatação e adequação às normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnficas (ABNT) vigentes), qualidade da apresentação e dos recursos 

utilizados para isso, além do domínio dos conteúdos demonstrado pelo aluno no 

trabalho escrito e na apresentação oral. 

 

§ 1° A linguagem utilizada, a expressão e a coerência lógica dos conteúdos serão 

características balizadoras a serem observadas no texto do TCC. 

 

§ 2° A nota final atribuída ao aluno no TCC resultará da média aritmética simples 

das três notas atribuídas, i.e, professor orientador e outros dois membros da Banca 

Avaliadora. 

 

§ 3° Caso não haja solicitação de correções no trabalho, o discente deverá, no prazo 

de uma semana, providenciar uma cópia definitiva em formato PDF salva em CD, 

que se constituirá em documento oficial da realização do TCC, devendo ser 

atendidas ainda as exigências constantes no Art. 14º e Art. 15º, para que se ato se 

formalize. 
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§ 4º Caso haja recomendações para correção, o discente terá 30 (trinta) dias para a 

entrega da versão final do TCC ao orientador, a quem caberá avaliar as 

modificações sugeridas pela Banca Avaliadora, sendo também em seguida, 

necessário o atendimento às exigências constantes no Art. 14º e Art. 15º, para que 

se ato se formalize. 

 

§ 6º Em caso de plágio será atribuída ao acadêmico nota zero, devendo o aluno 

refazer o trabalho e apresentar no semestre subsequente. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. O aluno que obtiver nota inferior a 60 deverá refazer todo o 

TCC, no semestre subsequente e ficará impossibilitado de colar grau, até que 

obtenha desempenho satisfatório conforme avaliação do orientador e da Banca 

Avaliadora. 

 

Art. 19º Ao aluno reprovado no TCC cabe o direito a recurso, que deverá ser escrito 

e protocolado num prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir da data de 

divulgação da nota, no DECED. 

 

§ 1º Uma vez deferido o recurso, o DECED indicará entre seus pares, dois 

professores, não integrantes da Banca, para a constituição de uma Comissão de 

Revisão. 

 

§ 2º Esta Comissão, após considerar as alegações do aluno, ouvir os 

pronunciamentos do Professor Orientador e da Banca Avaliadora e verificar o TCC, 

emitirá um parecer final quanto à nota do aluno. 

 

§ 3º A Comissão de Revisão terá um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentar seu parecer sobre a nota do TCC. 

 

IV - DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Art. 20º O acadêmico deve elaborar o Projeto de Pesquisa em versão final, de 

acordo com este regulamento e com as recomendações do Professor da disciplina 

“Metodologia da Pesquisa em Educação”. 
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Art. 21º A estrutura do Projeto de Pesquisa deverá seguir a estrutura que consta na 

norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 15287 ou a que vier 

substituí-la, sendo composto de: 

 

V - DA MONOGRAFIA 

 

Art. 22º A monografia deve ser elaborada considerando-se: 

 

I Na sua estrutura, os critérios técnicos estabelecidos na normas da ABNT, em suas 

versões ou edições mais atuais, de número 14724 (Informação e Documentação – 

Trabalhos Acadêmicos – Apresentação), 10520 (Informação e Documentação – 

Citações em Documentos – Apresentação), 6023 (Informação e Documentação – 

Referência – Elaboração), 6024 (Informação e Documentação – Numeração 

Progressiva das Seções de um Documento – Apresentação), 6028 (Informação e 

Documentação – Resumo – Apresentação) e 6027 (Informação e Documentação – 

Sumário – Apresentação); 

II Na disciplina TCC ou por meio de projeto de extensão, contemplando um curso de 

curta duração, a ser desenvolvido por um professor do DECED, explicações e 

orientações acerca de cada uma das normas será ofertado com frequência mínima 

de 01 (hum) curso por ano ou no máximo por 01 (hum) curso por semestre para os 

alunos matriculados nesta disciplina; 

 

III No seu conteúdo, a vinculação direta do seu tema às áreas de conhecimento ou 

linhas de pesquisas dos professores orientadores. 

 

Art. 23º Os seguintes requisitos deverão ser obedecidos quando da entrega dos 

exemplares à Coordenação de TCC: 

 

I Cópias para defesa: 

03 cópias em espiral (uma cópia para cada membro da banca examinadora) ou em 

versão digital, a ser definido conforme preferência do membro da banca; 

 

II Cópia definitiva: 
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01 (uma) cópia da monografia, em PDF, gravada em CD; 

 

III A parte textual (corpo do trabalho) deve possuir, no mínimo, 30 (trinta) páginas de 

elementos textuais; 

 

IV O TCC possuirá folha de aprovação na qual constarão as assinaturas dos 

membros da banca e do orientador. 

 

VI - DA DEFESA DO TCC 

 

Art. 24º As sessões de defesa dos TCCs serão públicas. 

 

Art. 25º A data final de defesa do TCC deve ser a que consta no Calendário 

Acadêmico da UNIR ou a definida pelo departamento. A entrega dos exemplares 

impressos aos membros da banca deve acontecer, no mínimo, 15 (quinze) dias 

antes da data da defesa. 

 

Art. 26º Na defesa, o acadêmico tem até 30 (trinta) minutos para apresentar seu 

trabalho oralmente e cada componente da banca examinadora terá até 15 (quinze) 

minutos para fazer sua arguição, dispondo o discente, na sequência, de no máximo 

10 (dez) minutos para responder aos examinadores. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Por acordo entre membro da banca e o aluno, a arguição 

pode ser sob a forma de diálogo, nesse caso, havendo 25 minutos para isso. 

 

Art. 27º A atribuição das notas dá-se após o encerramento da etapa de arguição, 

obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador. 

 

§ 1º. Esta etapa de atribuição de notas ocorrerá imediatamente após a arguição, em 

reunião privativa e fechada da banca. 

 

§ 2º. Para aprovação o acadêmico deverá obter nota igual ou superior a 60 

(sessenta), sendo esta correspondente à média aritmética simples das notas 

atribuídas pelos membros da banca. 
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VII - DISPOSIÇÃO GERAL 

 

ÚNICA Os casos omissos neste Regulamento serão interpretados, deliberados e 

resolvidos pelo Conselho do DECED ou, em última instância local, do Campus de 

Ariquemes. 
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APÊNDICE A – Carta Convite de Orientação 

 

Eu _______________________________________________ acadêmico 

regularmente matriculado sob o n. ________________, no ___ período do curso de 

_______________________ do Campus de Ariquemes da Universidade Federal de 

Rondônia, convido V.S. para ser orientador(a) do meu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC). Declaro ainda estar ciente das minhas responsabilidades em relação 

ao desenvolvimento do Projeto ou TCC. 

 

Título ou Tema do Projeto:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Ariquemes, ____ de ____________ de _______. 

 

_______________________________________ 

Assinatura da(o) Aluna(o) 

 

ACEITE DO PROFESSOR 

 

Eu, Prof./Prof.a _____________________________________, aceito orientar o 

Projeto acima citado e declaro estar ciente das responsabilidades do professor 

orientador junto ao Departamento de Ciência da Educação, para elaboração do TCC 

dos graduandos. Comprometo-me a cumpri-las no trabalho de orientação do(a) 

aluno(a) sabendo que não incorrerá em gratificações e/ou ônus para a instituição. 

Por ser verdade, firmo o presente termo. 

 

Ariquemes, ____ de ____________ de _______. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a) 
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APÊNDICE B – Ata de Defesa 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 
 

ACADÊMICA(O): 
_________________________________________________________. 
 
 
TÍTULO: 
________________________________________________________________. 
 
 
ORIENTADOR(A) (Presidente):  
Prof.a ou Prof. Titulação: ________________________________ NOTA (_____) 
 
MEMBROS DA BANCA: 
Prof.ª ou Prof. Titulação: ________________________________ NOTA (_____) 
 
Prof.ª ou Prof. Titulação: ________________________________ NOTA (_____) 
 
 

MÉDIA / NOTA FINAL (_____) 
 
Obs.: A Acadêmica está ciente que, juntamente com seu Orientador, deverá atender 
as possíveis sugestões apresentadas pela Banca. 
 

Ariquemes, ___ de _____de _____. 
BANCA EXAMINADORA: 
 
___________________________________________________________________ 

Orientador(a) (Presidente): Prof.a ou Prof. Titulação e Nome - DECED/UNIR 

 

__________________________________________________________________ 
Membro: Prof.a ou Prof. Titulação e Nome - DECED/UNIR 

 

_________________________________________________________________ 

Membro: Prof.a ou Prof. Titulação e Nome - DECED/UNIR 
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APÊNDICE C – Declaração de Autorização de Defesa 

 

Eu, Prof./Prof.a ____________________________________, orientador(a) do(a) 

acadêmico ____________________________________, matrícula n. __________, 

declaro para os devidos fins e efeitos legais, que o Trabalho de Conclusão de Curso 

de Pedagogia, intitulado: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

está em condições de ser julgado pela Banca Examinadora. 

 

 

Ariquemes, _____ de __________ de _____. 

 

_________________________________ 

Prof./Prof.a Orientador(a) 

_________________________________ 

Acadêmico(a) 


