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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC DO CURSO 

CIÊNCIAS DA NATUREZA – LICENCIATURA 

 

O presente regulamento normatiza o trabalho de 

conclusão de curso - TCC do Curso Ciências da Natureza 

– Licenciatura da Universidade Federal do Pampa - 

UNIPAMPA - Campus Uruguaiana, 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 - TCC do curso de Ciências da Natureza - Licenciatura – 

da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA – Campus Uruguaiana é componente curricular 

obrigatório e se efetiva através dos componentes curriculares Planejamento para o Trabalho Conclusão 

de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso, conforme Projeto Pedagógico deste Curso.  

Art. 2º A coordenação do TCC é efetivada pelo docente conforme indicação da Comissão de 

Curso do Curso Ciências da Natureza; 

Art. 3º As atividades do TCC se caracterizam pela iniciação científica e a produção de texto 

acadêmico, na forma de monografia e/ou artigo publicável em periódico científico, sob orientação de 

um(a) professor(a) do quadro docente do Curso de Ciências da natureza – Licenciatura da Unipampa – 

Campus Uruguaiana.  

Parágrafo primeiro - A orientação do TCC por um(a) professor(a) da Unipampa não 

integrante do quadro de docentes do Curso Ciências da Natureza – Licenciatura é 

condicionada ao deferimento da Comissão deste Curso.  

Parágrafo segundo – É facultado a co-orientação do TCC por um(a) professor(a) ou 

profissional, integrante ou não do quadro de docentes da Unipampa, condicionada ao 

deferimento da Comissão do Curso. 
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

  Art. 4º Objetivo geral: 

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

Curso Ciências da Natureza – Licenciatura, com vistas à formação do profissional docente, 

ciente da importância da produção de saberes e familiarizado com os procedimentos de 

investigação, de pesquisa e do processo histórico de produção e socialização do 

conhecimento.  

Art. 5º Objetivos específicos 

I. oportunizar a compreensão da processualidade da produção e apropriação de 

conhecimento, assim como, a possibilidade da provisoriedade das certezas científicas; 

II. estimular para a leitura, a reflexão e a pesquisa, com vistas à ciência da importância da 

produção de saberes enquanto evolução do próprio saber ou enquanto agentes de 

transformações sociais; 

III. promover o raciocínio/pensamento crítico, autonomia, criatividade, maturidade e 

responsabilidade enquanto aspectos formativos profissionais do licenciando; 

IV. articular e potencializar a pesquisa desenvolvida por docentes do Curso Ciências da Natureza 

– Licenciatura (ou outros), com vistas à possibilidade de repensar o próprio curso, práticas 

docentes e o ensino, através de uma dinâmica ação – reflexão – ação; 

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; 

VI. motivar e instruir para a iniciação científica, assim como, para a formação continuada 

em cursos de pós-graduação; 

VII. produzir um trabalho científico que seja significativo para o contexto da formação profissional 

do(a) acadêmico(a), bem como para a sociedade em geral; 

VIII. incentivar a socialização do conhecimento desenvolvido no TCC, através da participação dos 

acadêmicos em eventos científicos e publicação em referenciais científicos; 
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CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO TCC 

 

Art. 6º O TCC do Curso Ciências da Natureza – Licenciatura estrutura-se a partir dos 

componentes curriculares:  

I.  Planejamento para Trabalho Conclusão de Curso – 30 (trinta) horas;  

II.  Trabalho Conclusão de Curso – 30 (trinta) horas.  

Parágrafo único - O TCC ocorre a partir da segunda metade do curso e está organizado conforme 

matriz curricular e a seguinte semestralização do curso: Planejamento para Trabalho Conclusão de 

Curso – 7º semestre; Trabalho Conclusão de Curso - 9º semestre. 

Art. 7º As atividades de cada componente curricular do TCC seguem conforme descrito: 

I. Planejamento para Trabalho Conclusão de Curso: orientação sobre as normas e 

documentos do TCC; b) estabelecimento do cronograma das atividades deste 

componente curricular; c) planejamento do projeto de pesquisa (definição da 

problemática e delimitação do tema, estudo e elaboração do referencial teórico, 

definição da metodologia e outros elementos próprios de projeto da pesquisa); d) 

desenvolvimento da pesquisa.  

II. Trabalho de Conclusão de Curso: a) orientação sobre as normas e documentos do 

TCC; b) estabelecimento do cronograma das atividades deste componente curricular; 

c) sistematização e análise de dados da pesquisa; d) escrita reflexiva sobre o tema 

investigado, na forma de monografia e/ou artigo publicável em periódico científico; e) 

apresentação pública do TCC para banca avaliadora, a qual procede à avaliação do 

mesmo.  
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CAPÍTULO IV 

DOS PRÉ-REQUISITOS 

 

Art. 8º O acadêmico (a) do curso de Ciências da Natureza – Licenciatura da Universidade Federal 

do Pampa, para matricular-se em componente curricular do TCC deve ter concluído 120 créditos (com 

aprovação), equivalente a 1800 (um mil e oitocentas) horas.  

 

CAPÍTULO V 

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(a) acadêmico(a) e respectivo 

aceite do orientador(a); (Anexo I desta normativa) 

II. projeto de pesquisa apresentado pelo acadêmico(a); 

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

IV. termo de avaliação do projeto de TCC, emitido pelo(a) orientador(a), para submissão do 

trabalho à banca avaliadora; (Anexo III desta normativa) 

V. termo de indicação para constituição de banca avaliadora do TCC, emitido pelo(a) 

orientador(a); (Anexo IV desta normativa) 

VI. termo de agendamento de defesa do TCC; (Anexo V desta normativa)  

VII. termo de avaliação do TCC; (Anexo VI desta normativa) 

VIII. ata de defesa do TCC;  (Anexo VII desta normativa) 

IX. texto acadêmico, apresentado na forma de monografia e/ou artigo científico publicável, 

conforme Manual de elaboração e normatização de trabalhos acadêmicos da UNIPAMPA ou 

normas técnicas do referencial de publicação científica, no caso de artigo científico. 
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CAPÍTULO VI  

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 10 São atribuições específicas da coordenação do TCC do Curso Ciências da Natureza – 

Licenciatura 

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

curriculares referentes ao TCC;  

II. planejar juntamente com os acadêmicos(as) e orientadores(as) o cronograma das atividades do 

TCC em relação ao projeto de pesquisa, texto acadêmico (monografia e/ou artigo científico), 

constituição da banca avaliadora do TCC e apresentação do TCC pela acadêmico(a) para 

banca avaliadora. 

III. informar a Coordenação do Curso Ciências da Natureza – Licenciatura a indicação do(a) 

orientador(a) do TCC, conforme termo de aceite do(a) mesmo(a); 

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

de pesquisa, texto acadêmico (monografia e/ou artigo científico), constituição da banca 

avaliadora do TCC e apresentação do TCC pelo(a) acadêmico(a) para banca avaliadora; 

V. zelar pelo cumprimento do TCC, orientando em relação ao descumprimento de suas normas; 

VI. acompanhar o desenvolvimento do TCC conjuntamente com os(as) orientadores(as); 

VII. auxiliar na resolução de situações (tanto pedagógicas quanto administrativas) envolvendo o 

TCC conjuntamente com os professores(as) orientadores(as); 

VIII. proceder aos encaminhamentos para a avaliação do TCC pela banca avaliadora do mesmo, 

após recebimento do termo de qualificação do TCC; 

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 TTC 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 TTC. 

XII. prover o registro da avaliação do TCC junto à secretaria acadêmica; 

XIII. repassar à Coordenação do Curso os relatórios finais de cada componente curricular do TCC 

para arquivamento; 

Art. 11 São atribuições do professor(a) orientador(a): 
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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(a) acadêmico(a) 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(a) acadêmico(a), do 

cronograma ou atividades planejadas; 

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

banca examinadora; 

VI. proceder a avaliação e registro de frequência do(a) acadêmico(a) no planejamento do trabalho 

de conclusão de curso; 

VII. encaminhar à coordenação do TCC o resultado da avaliação e registro de frequência do(a) 

acadêmico(a) no planejamento do trabalho de conclusão de curso;     

VIII. sugerir, em comum acordo com o(a) acadêmico(a0a constituição da banca de avaliação do 

TCC;  

IX. emitir o convite para os membros da banca de avaliação (dois avaliadores e um suplente) 

X. encaminhar a coordenação do TCC, a indicação de três nomes (dois avaliadores e um 

suplente), integrantes banca de avaliação do TCC; 

XI. participar da banca de avaliação do TCC sob sua orientação; 

Art. 12 São atribuições do(a) acadêmico(a): 

I. desenvolver as atividades propostas pelo componente curricular 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. primar pela 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 na disciplina de TCC. 

VI. cumprir o cronograma das atividades do TCC, estabelecido pelo(a) coordenadora(a) e pelo(a) 

orientador(a). 

VII. entregar ao 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; 
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X. entregar uma cópia impressa 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 para Elaboração e Normalização de Trabalhos Acadêmicos –

conforme normas ABNT”. 

 

CAPÍTULO VII  

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 13 A avaliação do(a) acadêmico(a), no componente curricular Planejamento para o Trabalho 

de Conclusão de Curso, é realizada de acordo como o termo de avaliação de projeto de TCC (Anexo 

III desta normativa), emitido pelo(a) orientador(a), com requisito para a provação, a nota final com 

valor atribuído de no mínimo de 6,0 (seis).   

Art. 14 A avaliação do(a) acadêmico(a) no componente curricular Trabalho de Conclusão de 

Curso, é realizada de acordo como o termo de avaliação do TCC (Anexo VI desta normativa), emitido 

por banca avaliadora, composta pelo(a) orientador(a) e outros dois membros avaliadores, com 

requisito para a provação, a nota final com valor atribuído de no mínimo de 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 TTC. Cada membro da banca avaliadora dispõe de 

10 (dez) a 15 (quinze) minutos para arguição. 

Parágrafo segundo - A nota final do TCC será constituída pela média aritmética das avaliações 

feitas por cada um dos membros da banca avaliadora. 

Parágrafo terceiro -  O(A) discente 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. 
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Art 15 O(A) acadêmico(a) reprovado(a) em componente curricular do TCC poderá recorrer a 

Comissão do Curso de Ciências da Natureza – Licenciatura, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contados da data de publicação do resultado. 

Parágrafo primeiro – Caso o recurso do(a) acadêmico(a) seja aceito pela Comissão do Curso de 

Ciências da Natureza – Licenciatura, será constituída uma comissão revisora da avaliação, composta 

por três professores distintos dos componentes da banca examinadora e, preferencialmente, da área de 

concentração do trabalho. 

Parágrafo segundo  – A Comissão revisora terá 3 (três) dias para apresentar julgamento da 

revisão da nota.  

CAPÍTULO VIIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16 – Os casos de plágio comprovados incorrerão em reprovação imediata do acadêmico(a), 

sendo passíveis de punições e processo interno. 

Parágrafo único – A percepção de plágio deverá ser comunicada imediatamente ao Coordenador 

de TCC, acompanhado 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. 17 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação da presente normativa serão 

solucionados pela Coordenação do Curso, pelo Coordenador de TCC e pela Comissão do Curso de 

Ciências da Natureza - Licenciatura. 

Art. 18 - Estas normas entram em vigor na data da sua aprovação pela Comissão de Curso do 

Curso de Ciências da Natureza – Licenciatura da Unipampa – Campus Uruguaiana. 

 

Uruguaiana, 16 de julho de 2013. 


