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APÊNDICE D: Regulamento do TCC 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 
CAMPUS BAGÉ – CURSO DE MÚSICA - LICENCIATURA 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
CURSO DE MÚSICA - LICENCIATURA 

 

 

O presente regulamento normatiza o trabalho de 
conclusão de curso do Curso Música - Licenciatura 
da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, 
Campus Bagé, sendo observada para efetivação 
deste regulamento a Resolução nº 29 de 28 de abril 
de 2011/CONSUNI/UNIPAMPA.  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O trabalho de conclusão de curso do Curso Música - Licenciatura da 

Universidade Federal do Pampa – Campus Bagé constitui-se em atividade curricular 

obrigatória para a integralização do curso e se efetiva através dos componentes 

curriculares Pesquisa em Música I e Pesquisa em Música II, Trabalho de Conclusão de 

Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II.  

Art. 2º A coordenação do TCC é efetivada por um docente do curso 

conforme indicação da Comissão de Curso de Música - Licenciatura. 

Art. 3º As atividades do TCC se caracterizam por um trabalho monográfico 

de iniciação científica, que terá como resultado final a produção de um texto acadêmico, 

na forma de monografia. De acordo com o Art. 120 da Resolução 29/2011, o TCC será 

orientado e acompanhado por 1 (um) professor do quadro de pessoal docente da 

Universidade, observando a temática escolhida e o perfil do egresso desejado para a 

referida Licenciatura em Música. 
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Parágrafo primeiro – É facultado a co-orientação do TCC por um professor, 

integrante ou não do quadro de docentes da UNIPAMPA, condicionada ao deferimento 

da Comissão de Curso.  

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º Objetivo geral:  

O objetivo geral do TCC é oportunizar a iniciação científica na formação do 

licenciando do Curso Música - Licenciatura, com a finalidade de adentrar no universo 

investigativo da área compreendendo a dinâmica da construção do conhecimento. 

Art. 5º Objetivos específicos: 

I. compreender o trabalho científico enquanto processo dentro de um olhar 

mais amplo de pesquisa que compreenda que determinado assunto em estudo não se 

esgota nele próprio, mas abre caminhos para novas investigações; 

II. estimular a leitura e escrita no desenvolvimento do trabalho científico 

entendendo que uma retroalimenta a outra; 

III. oportunizar, através do TCC, uma postura ética em todas as etapas do 

trabalho, de modo que o discente comprometa-se com a responsabilidade social do 

trabalho produzido; 

IV. promover o olhar crítico e reflexivo em todas as etapas da construção do 

trabalho com vistas à criatividade e curiosidade perante o mundo contemporâneo, 

habilidades essenciais na formação profissional do licenciando; 

V. possibilitar a interface do curso e da universidade com a comunidade, 

desenvolvendo reflexões de problemáticas ou temas do contexto profissional ou social 

do futuro docente, para que o conhecimento não fique isolado de “forma esotérica em 

um meio universitário” (BASTIAN, 2000, p. 79); 

VI. produzir um trabalho científico que seja significativo e que tenha como 

ponto de partida o contexto e a história de vida do acadêmico; 

VII. motivar para a continuidade de trabalhos de pesquisa e formação 

continuada em cursos de pós-graduação;  

VIII. incentivar a socialização do conhecimento através da participação dos 

discentes em eventos científicos da área e publicação em congressos, encontros e 

seminários. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO TCC 
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Art. 6º O TCC do Curso Música - Licenciatura estrutura-se a partir dos 

componentes curriculares obrigatórios: 

 Pesquisa em Música I – 30 (trinta) horas 

 Pesquisa em Música II – 30 (trinta) horas 

 Trabalho Conclusão de Curso I – 90 (noventa) horas 

 Trabalho Conclusão de Curso II – 90 (noventa) horas 

Parágrafo único – O TCC ocorre a partir do quinto semestre e está 

organizado, conforme a matriz curricular, da seguinte maneira: Pesquisa em Música I 

(quinto semestre), Pesquisa em Música II (sexto semestre), Trabalho Conclusão de 

Curso I (sétimo semestre) e Trabalho Conclusão de Curso II (oitavo semestre). 

Art. 7º Além dos componentes curriculares apresentados anteriormente, 

entendemos que a pesquisa na trajetória do licenciando poderá ser introduzida a partir 

do componente curricular obrigatório Produção Textual em Música. Adicionalmente, 

poderá haver oferta do componente curricular complementar Pesquisa Qualitativa em 

Educação Musical, compreendido como complementação e aprofundamento da 

formação investigativa. 

 Produção Textual em Música – 2 créditos (30h) 

 Pesquisa Qualitativa em Educação Musical – 2 créditos (30h) 

Art. 8º As atividades de cada componente curricular que relaciona-se com o 

TCC seguem conforme descrito: 

 Pesquisa em Música I e II: envolve a compreensão do processo inicial de 

fazer pesquisa em música a partir de múltiplos horizontes de descobertas e criação. 

 Trabalho de Conclusão de Curso I: compreende a elaboração do projeto 

de pesquisa do TCC e o planejamento para o desenvolvimento do trabalho 

investigativo. 

 Trabalho de Conclusão de Curso II: desenvolvimento, finalização e 

defesa do TCC. 

 Produção Textual em Música: construção de uma prática de leitura e 

escrita em música abordando diversos gêneros e estilos de escrita científica em 

música. Produção de textos e organização de portfólios.  

 Pesquisa Qualitativa em Educação Musical: planejamento da pesquisa 

qualitativa em diferentes contextos educativo-musicais oportunizando reflexões e 

experiências concretas de construções teórico-metodológicas de pesquisa em 

educação musical alicerçadas nos paradigmas qualitativos de investigação. 
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CAPÍTULO IV 

DOS DOCUMENTOS 

 

Art. 9º Para a caracterização e avaliação do TCC de que trata esta norma, 

são necessários os seguintes documentos: 

I. termo de compromisso e solicitação de orientação do TCC pelo 

acadêmico e respectivo aceite do professor orientador;  

II. pré-projeto de pesquisa apresentado pelo acadêmico; 

III. parecer do comitê de ética em pesquisa – CEP/UNIPAMPA (quando for 

o caso); 

IV. termo de avaliação do projeto de TCC, emitido pelo professor orientador, 

para submissão do trabalho à banca avaliadora; 

V. termo de indicação para constituição de banca avaliadora do TCC, 

emitido pelo professor orientador; 

VI. termo de agendamento de defesa do TCC; 

VII. termo de avaliação do TCC; 

VIII. ata de defesa do TCC; 

IX. texto acadêmico, apresentado na forma de monografia, conforme Manual 

de elaboração e normatização de trabalhos acadêmicos da UNIPAMPA. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 10º São atribuições específicas da coordenação do TCC do Curso de 

Música - Licenciatura: 

I. responsabilizar-se pela divulgação das normas, organização e 

funcionamento dos componentes curriculares referentes ao TCC; 

II. planejar juntamente com os acadêmicos e professores orientadores o 

cronograma das atividades do TCC em relação ao projeto de pesquisa, texto 

acadêmico, constituição da banca avaliadora do TCC e apresentação do TCC pelo 

acadêmico para banca avaliadora; 

III. informar a Coordenação do Curso de Música - Licenciatura a indicação 

do professor orientador do TCC, conforme termo de aceite do mesmo; 

IV. divulgar o cronograma das atividades do TCC em relação aos prazos 

para entrega do projeto de pesquisa, texto acadêmico, constituição da banca 

avaliadora do TCC e apresentação do TCC pelo acadêmico para banca avaliadora; 

V. zelar pelo cumprimento do TCC, orientando em relação às suas normas; 
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VI. acompanhar o desenvolvimento do TCC conjuntamente com os 

professores orientadores; 

VII. auxiliar na resolução de situações (tanto pedagógicas quanto 

administrativas) envolvendo o TCC conjuntamente com os professores orientadores; 

VIII. proceder aos encaminhamentos para a avaliação do TCC II pela banca 

avaliadora do mesmo, após recebimento do material impresso; 

IX. prover os documentos necessários para a constituição da banca 

avaliadora, assim como, os registros de avaliação do TCC e os atestados de 

participação dos membros da banca; 

X. agendar as defesas públicas de TCC e providenciar as condições 

necessárias para a realização da mesma, incluindo a reserva de salas e equipamentos 

adequados para a apresentação do TCC; 

XI. divulgar publicamente a composição das bancas avaliadoras, o local, as 

datas e as salas destinadas à realização das defesas dos TCC; 

XII. A carga horária a ser computada ao Coordenador de TCC será de 1 

(um) crédito semestral. 

Art. 11º São atribuições do professor orientador: 

I. assinar o termo de aceite de orientação do TCC responsabilizando-se 

pela orientação e supervisão das atividades inerentes ao mesmo; 

II. elaborar juntamente com o acadêmico o planejamento das atividades do 

TCC, em atenção ao cronograma das atividades do mesmo; 

III. realizar reuniões sistemáticas de orientação e avaliação das atividades 

do TCC; 

IV. comunicar à coordenação do TCC quanto ao descumprimento, pelo 

acadêmico, do cronograma ou atividades planejadas; 

V. assinar e encaminhar, à coordenação do TCC, o termo de liberação para 

defesa do TCC à banca examinadora; 

VI. proceder a avaliação e registro de frequência do acadêmico no 

planejamento do trabalho de conclusão de curso; 

VII. sugerir, em comum acordo com o acadêmico, a constituição da banca 

de avaliação do TCC; 

VIII. emitir o convite para os membros da banca de avaliação (dois 

avaliadores e um suplente); 

IX.  encaminhar à coordenação do TCC, a indicação de três nomes (dois 

avaliadores e um suplente), integrantes da banca de avaliação do TCC; 

X. participar da banca de avaliação do TCC sob sua orientação;  
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XI. a carga horária a ser computada ao professor orientador de TCC será de 

dois (2) créditos por cada orientando; 

XII. cada professor orientador poderá orientar até três (3) discentes. 

Art. 12º São atribuições do acadêmico: 

I. desenvolver as atividades propostas pelos componentes curriculares de 

TCC; 

II. encaminhar, junto à coordenação do TCC, o termo de compromisso e 

solicitação de orientação do mesmo; 

III. elaborar o projeto e o TCC segundo o “Manual para Elaboração e 

Normalização de Trabalhos Acadêmicos – conforme normas ABNT” da UNIPAMPA 

e o exposto neste Regulamento; 

IV. evidenciar a questão ética na abordagem e discussão do tema do TCC; 

V. comparecer durante o processo de orientação do trabalho, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista no componente curricular 

de TCC; 

VI. cumprir o cronograma das atividades do TCC, estabelecido pelo 

coordenador e pelo professor orientador; 

VII. entregar ao professor orientador a versão final do TCC para que o 

mesmo seja encaminhado para a banca avaliadora com, no mínimo, 10 (dez) dias de 

antecedência da data prevista para a defesa pública do mesmo; 

VIII. comparecer perante a banca examinadora para apresentação do 

trabalho e esclarecimentos; 

IX. acatar sugestões propostas pela banca, observando os prazos finais de 

entrega do trabalho; 

X. entregar uma cópia digital em formato pdf do TCC após as correções 

sugeridas, para o acervo do curso; 

XI. proceder de acordo com o processo de depósito e publicação do trabalho 

acadêmico, conforme estabelecido no “Manual de Normalização de Trabalhos 

Acadêmicos: conforme normas da ABNT”. 

 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 13º A avaliação do acadêmico no componente curricular Trabalho de 

Conclusão de Curso I é realizada levando em conta a elaboração do projeto de 

pesquisa, o interesse e a assiduidade do discente aos encontros de orientação do 

trabalho.  
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Art. 14º A avaliação o do acadêmico no componente curricular Trabalho de 

Conclusão de Curso II, é realizada de acordo com o termo de avaliação do TCC II, 

emitido por banca avaliadora, composta pelo professor orientador e outros dois 

membros avaliadores, tendo por requisito para aprovação a nota final com valor 

atribuído de no mínimo 6,0 (seis). 

Parágrafo primeiro - Conforme art. 127 da Resolução nº 29/2011 da 

UNIPAMPA, a banca avaliadora é composta por “docentes lotados a UNIPAMPA ou 

convidados, que podem ser professores de outras instituições ou profissionais não 

docentes, com formação em nível superior, experiência e atuantes na área desenvolvida 

no TCC” (UNIPAMPA/CONSUNI, 2011). 

Parágrafo segundo - Durante a defesa pública, o acadêmico dispõe de 15 

(quinze) a 20 (vinte) minutos para sua apresentação do TCC. Cada membro da banca 

avaliadora dispõe de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos para arguição. 

Parágrafo terceiro - A nota final do TCC será constituída pela média 

aritmética das avaliações feitas por cada um dos membros da banca avaliadora. 

Parágrafo quarto - O acadêmico que não entregar o TCC conforme 

cronograma estabelecido, ou que não se apresentar para a sua defesa pública, sem 

motivo justificado na forma da legislação em vigor, está automaticamente reprovado no 

componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso II. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15º Os casos de plágio comprovados incorrerão em reprovação imediata 

do acadêmico, sendo passíveis de punições e processo interno. 

Parágrafo único – A percepção de plágio deverá ser comunicada 

imediatamente ao Coordenador de TCC, acompanhada de documentação 

comprobatória do mesmo; constatado o fato pelo Coordenador de TCC, este deverá 

solicitar a convocação de uma reunião de Comissão de Curso em caráter extraordinário, 

com o intuito de submeter a suspeita de plágio ao conhecimento e análise dos membros 

da Comissão. 

Art. 16º Os casos omissos e as dúvidas surgidas a partir da presente 

normativa serão solucionados pela Coordenação do Curso, pelo Coordenador de TCC 

e pela Comissão do Curso Música - Licenciatura. 

Art. 17º Estas normas entram em vigor na data da sua aprovação pela 

Comissão de Curso do Curso de Música - Licenciatura da UNIPAMPA, Campus Bagé. 

  


