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APRESENTAÇÃO 
 
 

Uma das funções das instituições de ensino superior no contexto social atual é o 

desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica, com o objetivo de estimular o 

desenvolvimento da capacidade investigativa e inventiva, para buscar respostas para as 

questões emergentes, nas diversas áreas do conhecimento humano. 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC visa ao estudo de um tema delimitado, 

objetivando o aprofundamento do conhecimento sobre o mesmo. Para a realização do TCC, 

é imprescindível que o aluno ponha em ação sua capacidade crítico-reflexiva sobre temas 

apresentados, discutidos e problematizados durante o curso.  

 

O presente regulamento contém os dispositivos básicos em relação ao planejamento, 

orientação, desenvolvimento, apresentação e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - 

TCC, no âmbito do UNESC – Centro Universitário do Espírito Santo. 
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CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC - é uma unidade curricular obrigatória nos 

cursos em que é previsto, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso e com 

o respectivo Projeto Pedagógico de Curso, e compreende um projeto científico ou 

tecnológico, a ser elaborado pelo aluno em duas etapas: TCC-I e TCC-II, conforme alocação 

na matriz curricular. 

 

Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se de uma atividade de produção 

científica, técnica, tecnológica ou artística, de acordo com a natureza do curso, e tem como 

objetivos:  

I - desenvolver a capacidade de aplicação de conceitos e teorias estudadas durante o curso, 

de forma integrada;  

II - desenvolver a capacidade de planejamento, disciplina e rigor científico para resolver 

problemas dentro das diversas áreas de formação; 

III - despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas e avanço 

da ciência e da tecnologia; 

IV - estimular a produção e publicação de artigos científicos; 

V - estimular o espírito empreendedor e inovador, por meio da execução de projetos que 

levem ao desenvolvimento de produtos, com perspectiva de serem patenteados e/ou 

comercializados; 

VI - favorecer a construção do conhecimento; 

VII - promover a interdisciplinaridade; 

VIII - incentivar a inovação tecnológica; 

IX - estimular o espírito crítico e reflexivo sobre o meio social onde está inserido. 

 

Art. 3º O Trabalho de Conclusão de Curso implica a elaboração individual de trabalho 

científico sob a forma de: 

I. artigo científico; 

II. projeto de pesquisa científica, projeto técnico, tecnológico, artístico, conforme Art. 

6º deste Regulamento; 
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III. publicação de artigo científico em periódicos indexados na base de dados Qualis da 

Capes e/ou na revista científica do UNESC, conforme Art. 7º deste Regulamento. 

§ 1º Excepcionalmente, a critério do Colegiado de Curso, pode ser admitido projeto de 

pesquisa científica, técnica, tecnológica ou artística que, por sua natureza, só possa ser 

realizado em equipe. 

§ 2º Compete a cada Colegiado de Curso fixar normas específicas para as diversas 

modalidades de TCC, no âmbito do próprio curso. 

 

Art. 4º O TCC-I destina-se à orientação metodológica, planejamento, submissão e aprovação 

do projeto, e o TCC-II destina-se ao desenvolvimento do projeto, redação do artigo científico 

ou equivalente e respectiva apresentação para avaliação final. 

§ 1º O projeto de pesquisa é elaborado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC-

I) e deverá conter:  

I. capa, folha de rosto e sumário; 

II. introdução; 

III. problema de pesquisa e hipóteses; 

IV. justificativa e benefícios; 

V. objetivos (geral e específicos); 

VI. metas e desfecho primário; 

VII. procedimentos metodológicos e análise de dados; 

VIII. riscos; 

IX. cronograma; 

X. orçamento completo; 

XI. referencial teórico;  

XII. referências.  

§ 2º O artigo científico a ser elaborado no TCC-II, respeitadas as particularidades tratadas no 

presente Regulamento, deve conter: 

I. título; 

II. autoria e titulação; 

III. abstract e/ou resumo; 

IV. palavras-chave; 
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V. introdução; 

VI. revisão de literatura; 

VII. materiais e método; 

VIII. resultados;  

IX. discussão; 

X. conclusão ou considerações finais; 

XI. reconhecimento ou agradecimentos (opcionais); 

XII. referências; 

XIII. apêndices e/ou anexos (opcionais).  

 

Art. 5º Após a aprovação do projeto de pesquisa, só poderá ocorrer troca de tema e de 

professor orientador, mediante a elaboração de novo projeto, com aprovação do professor 

orientador, do professor sugerido e do aval do Coordenador de Curso por meio de 

formulário próprio (Anexo I), sendo que, em nenhuma hipótese, haverá prorrogação dos 

prazos previamente fixados. 

 

Art. 6º Pesquisa científica, produção técnica, tecnológica ou artística, realizada ao longo do 

curso de graduação pode ser aceita como TCC, desde que atenda aos seguintes requisitos: 

I. possua registro junto a Coordenação de Pesquisa ou Coordenação de Curso/Setor 

Competente quando couber; 

II. tenha sido submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e/ou pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), quando couber; 

III. tenha sido desenvolvido individualmente pelo aluno, com orientação de professor ou 

em equipe quando se aplicar o § 1º do Art. 3º ; 

IV. tenha cumprido todos os prazos estabelecidos no cronograma; 

V. esteja inserida obrigatoriamente no curriculum lattes do aluno e do orientador; 

VI. o relatório final receba parecer do professor orientador favorável à sua aprovação; 

VII. o relatório final receba aprovação da Coordenação de Pesquisa e/ou Coordenação de 

Curso, conforme o caso; 

VIII. requerimento de aproveitamento de estudos, protocolado no Setor de Atendimento; 

IX. parecer do Colegiado de Curso, favorável ao aproveitamento de estudos. 
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Art. 7º O aluno pode requerer aproveitamento de estudos e equivalência ao TCC, mediante 

requerimento protocolado no Setor de Atendimento, se, durante o curso de graduação, tiver 

artigo científico aceito ou publicado em periódico indexado na base de dados Qualis ou na 

revista científica do UNESC, com a extensão de 10 (dez) a 25 (laudas), ou no formato exigido 

pelo periódico. 

§ 1º O requerimento de equivalência de estudos, mencionado no caput, com os respectivos 

comprovantes, deverá ser protocolado em data prevista no calendário acadêmico, até o 

semestre em que o aluno cursar o TCC-I. 

§ 2º Em nenhuma hipótese, serão aceitos protocolos fora do prazo estipulado no parágrafo 

anterior. 

 
CAPÍTULO II - DO ORIENTADOR 

 

Art. 8° O TCC deverá ser desenvolvido com a ajuda de um professor orientador cadastrado 

para esse fim. 

§ 1º O professor orientador deve fazer parte do corpo docente do UNESC e ser cadastrado 

como professor orientador de Trabalho de Conclusão de Curso na Instituição. 

§ 2º O professor orientador só pode orientar temas para os quais: 

I. tenha qualificação acadêmica e profissional na área de conhecimento; 

II. tenha ou esteja desenvolvendo trabalho científico relacionado com a área do projeto 

de pesquisa; 

III. possua experiência teórico-prática em atividades relacionadas ao tema. 

§ 3º No caso de alunos transferidos, os mesmos deverão ajustar-se às normas do UNESC. 

  

Art. 9° O Coordenador de Curso deverá registrar, em documentação própria, listagem 

contendo as informações referentes aos alunos e seus respectivos professores orientadores 

(Anexo II). 
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Art. 10. Os Coordenadores de Curso organizarão pastas digitais de professores orientadores 

com seus respectivos currículos, destacando as áreas para as quais são capacitados a 

orientar. 

 

Art. 11. A desistência de orientação de TCC por parte do professor orientador deve ser 

formalizada, mediante documento dirigido ao Coordenador do Curso, especificando as 

razões da desistência e dependerá de: 

a) aceitação do Coordenador, após a avaliação das questões apresentadas; 

b) aceitação da orientação por parte de outro professor. 

 

Art. 12. Os parâmetros, a metodologia e os critérios para o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso devem ser discutidos previamente pelos professores orientadores para 

definição de postura que atenda às exigências contidas neste regulamento em conformidade 

com as especificidades de cada curso.  

 

CAPÍTULO III - DAS SESSÕES DE ORIENTAÇÃO  
 

Art. 13. O aluno terá direito a 05 (cinco) orientações no semestre, para o TCC-I e TCC-II, 

respectivamente. 

 

Art. 14. Os locais, horários das orientações serão definidos previamente pelo Coordenador 

de Curso juntamente com Núcleo de Apoio de às Coordenações - NAC, podendo ser 

utilizadas tecnologias de informação e comunicação para tal fim. 

 

Art. 15. As atividades de orientação serão iniciadas na disciplina TCC-I, quando os alunos 

terão um encontro com os professores orientadores, visando a um direcionamento das 

atividades, tendo em vista os projetos que pretendem desenvolver. 

 

Art. 16. No decorrer do processo de orientação, o professor orientador deverá preencher a 

Ficha de Acompanhamento de Atividades nas sessões de orientação, que, ao final, deverá 
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ser encaminhada ao Coordenador de Curso para verificação e posterior arquivamento na 

Secretaria Geral, juntamente com o restante da documentação do aluno (Anexo III). 

 

Art. 17. É de responsabilidade do Coordenador de Curso o controle efetivo das atividades do 

TCC.  

 

Art. 18.  A Coordenação de Curso e o NAC reunir-se-ão com os alunos e professores 

orientadores, informando-os a respeito dos mecanismos e datas das orientações, da 

disponibilização do manual no site do UNESC e nas bibliotecas da Instituição, como também 

visando à elaboração de critérios de avaliação e acompanhamento para serem seguidos 

durante a correção e entrega dos trabalhos. 

 
CAPÍTULO IV - DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 19. Na última sessão de orientação, o professor orientador receberá o Formulário de 

Avaliação Final do Trabalho de Conclusão de Curso (Anexo V), que deverá ser devolvida 

devidamente preenchida, no prazo de 30 dias.  

§ 1º Nesse mesmo prazo, o professor orientador deverá preencher a Declaração de 

Autorização para Entrega da Versão Final do TCC (Anexo IV) e o Formulário de Avaliação 

Final do Trabalho de Conclusão de Curso (Anexo V). 

§ 2º O professor orientador possui total autonomia para impedir que um trabalho seja 

submetido à avaliação final, se não atender às exigências mínimas necessárias. 

 

Art. 20. Fica vedada a entrega de trabalhos que não contaram com o acompanhamento de 

um professor orientador. 

 

Art. 21. Na data determinada pelo Coordenador de Curso, é de responsabilidade do aluno o 

depósito de duas vias do Trabalho de Conclusão de Curso no Setor de Atendimento, sendo 

uma via encadernada em espiral e outra digital, em mídia determinada pela Coordenação de 

Curso.  
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§ 1º A via encadernada será encaminhada pelo Coordenador de Curso ao professor 

avaliador, que irá proceder ao exame do trabalho de acordo com os critérios estabelecidos 

no Anexo V.  

§ 2º Compete ao Setor de Atendimento conferir se, no ato do depósito, o trabalho se 

encontra acompanhado da Declaração de Autorização de Entrega da Versão Final do TCC, 

como condição imprescindível para recebê-lo. 

 

Art. 22. O professor avaliador deverá avaliar o trabalho, atribuir e justificar cada uma das 

notas correspondentes aos indicadores examinados.  

§ 1º Para tanto deverá respeitar o prazo previamente fixado pelo Coordenador de Curso, em 

acordo com o NAC.  

§ 2º Na definição dos prazos será considerado o número de trabalhos atribuídos a cada 

avaliador. 

 

Art. 23. Na avaliação, tanto o orientador quanto o avaliador conferirão uma nota de 0 (zero) 

a 10 (dez), conforme critérios estipulados no Anexo V.  

§ 1º A média final corresponde ao somatório da nota atribuída pelo orientador, multiplicada 

por 4 (quatro), e pelo avaliador, multiplicada por 6 (seis), dividido por 10 (dez). 

§ 2º Estará aprovado o TCC que alcançar média igual ou superior a 6,0 (seis) pontos.  

§ 3º O aluno que não concordar com a média obtida na avaliação final do TCC poderá 

requerer apresentação perante banca examinadora, sendo que tal requerimento estará 

sujeito à verificação da fundamentação do pedido, realizada pelo Coordenador de Curso. 

§4º Na atribuição da média final não haverá arredondamento e, sendo reprovado, o aluno 

deverá elaborar outro Trabalho de Conclusão de Curso, no semestre letivo seguinte, nos 

moldes deste Regulamento. 

 
CAPÍTULO V - DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 24. Compete ao Coordenador do Curso: 



 

10 
 

10

I. divulgar os nomes dos professores que serão orientadores das disciplinas de TCC, 

com as respectivas vagas, especificando as áreas do conhecimento e temas de 

interesse; 

II. receber os projetos (disciplina TCC-I) e direcionar os discentes ao seu respectivo 

professor orientador; 

III. apresentar o calendário para entrega de projetos e orientações, compatível com o 

calendário acadêmico; 

IV. designar os professores avaliadores; 

V. encaminhar à biblioteca cópias dos Trabalhos de Conclusão de Curso que forem 

aprovados com nota superior a 9,0 (nove); 

VI. convocar, quando necessário, reunião com os professores orientadores; 

VII. planejar a carga horária semanal do professor destinada à atividade de orientação 

do TCC, observando: 

a) a disponibilidade de tempo dos professores orientadores; 

b) os limites mínimos e máximos fixados pelo UNESC para cada curso.  

 

Art. 25. O professor de TCC-I será escolhido dentre os professores da instituição que 

contarem com conhecimento e experiência em pesquisa científica ou tecnológica e a ele 

competirá: 

I. a orientação do aluno na elaboração de um projeto de pesquisa, nos moldes desse 

regulamento; 

II. apresentar ao aluno as exigências nacionais e institucionais de elaboração de 

trabalhos científicos; 

III. auxiliar o aluno na escolha de um tema e na delimitação do objeto da pesquisa; 

IV. encaminhar ao Coordenador do Curso uma lista contendo o nome dos alunos e os 

temas propostos para a elaboração do TCC. 

 

Art. 26. São atribuições do professor orientador do TCC-II: 

I. frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Curso, juntamente com o 

NAC; 

II. atender a seus orientandos em horário previamente fixado;   
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III. preencher e entregar ao Coordenador de Curso os registros de acompanhamento e 

avaliação relativos ao desenvolvimento do trabalho; 

IV. participar da avaliação final dos trabalhos para os quais for designado; 

V. entregar os Trabalhos de Conclusão de Curso ao Coordenador de Curso, devidamente 

corrigidos respeitando os critérios de avaliação estabelecidos pelo UNESC; 

VI. cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

Parágrafo único. A quantidade de orientandos por professor orientador dependerá das 

exigências da Matriz Curricular de cada um dos cursos, conforme estiver regulamentado no 

âmbito do curso.  

 

Art. 27. São atribuições do professor avaliador: 

I. procurar a Coordenação de Curso sempre que requisitado para retirar trabalhos para 

avaliação; 

II. avaliar os trabalhos designados pela Coordenação, com imparcialidade e rigor 

científico, devolvendo Formulário de Avaliação devidamente preenchido, dentro do 

prazo estipulado pela Coordenação e pelo NAC.  

Parágrafo único. Caso o professor avaliador injustificadamente prorrogue a devolução do 

trabalho ou o faça sem preencher devidamente Formulário de Avaliação, o NAC deverá 

designar outro avaliador, em comum acordo com a Coordenação de Curso, para o respectivo 

TCC, suspendendo a participação do primeiro nas avaliações para as quais esteja designado.  

 

Art. 28. O aluno em fase de desenvolvimento do TCC deverá: 

I. elaborar projeto de pesquisa na disciplina TCC I; 

II. participar das reuniões convocadas pelo Coordenador do Curso, pelo NAC e pelo 

professor orientador; 

III. comparecer às sessões de orientação nos dias e horários estabelecidos e assinar a 

Ficha de Acompanhamento de Atividades da disciplina TCC; 

IV. cumprir o calendário divulgado pela Coordenação do Curso para entrega do projeto 

de pesquisa; 
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V. elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo com o presente 

regulamento, respeitando as normas de direito autoral e critérios científicos 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e pelo UNESC; 

VI. assinar toda a documentação relacionada ao Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Art. 29. São atribuições do NAC, para o acompanhamento da elaboração do TCC: 

I. organizar e acompanhar, juntamente com o Coordenador de Curso, as atividades 

referentes à elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 

II. definir locais e horários de orientação, juntamente com o Coordenador de Curso; 

III. encaminhar as fichas e formulários referentes ao acompanhamento e à avaliação 

final dos trabalhos de conclusão de curso à Secretaria Geral, para registro e 

arquivamento; 

IV. realizar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores e o 

Coordenador de Curso. 

 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 30. Os Trabalhos de Conclusão de Curso devem, preferencialmente, serem propostos de 

acordo com as linhas de pesquisa institucionais. 

 

Art. 31. É de inteira responsabilidade do aluno o cumprimento das obrigações e prazos 

relativos ao TCC.  

 

Art. 32. Este Regulamento se aplica a todos os alunos dos cursos do UNESC, que tenham 

como exigência curricular a elaboração do TCC.  

 

Art. 33.  Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, respeitando-se um 

período de transição em virtude dos TCC’s em andamento, da seguinte forma: 

I. O TCC-I será ministrado de acordo com o presente Regulamento para os alunos 

que ainda não ingressaram no TCC. 
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II. Os casos de alunos que já cursaram os antigos TCC-I e/ou TCC-II permanecem 

regidos pelo regulamento anterior de TCC. 

 

Art. 34.  Casos omissos serão analisados e decididos pelo Colegiado de Curso, ouvida a 

Diretoria Acadêmica. 

 

Colatina, 10 de dezembro de 2015. 

 

 

Pergentino de Vasconcelos Junior 
Reitor  
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 
DE CURSO 

 

MODALIDADE: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

DADOS DO ACADÊMICO 
Nome:_________________________________________ Matrícula: _______________ 

Curso: ________________________________________ Período: ________________ 

SOLICITAÇÃO 

Área de Interesse Inicial: ___________________________________________________ 

Área de Interesse Atual: ___________________________________________________ 

Tema Inicial: 
_______________________________________________________________________ 

Tema Atual: _____________________________________________________________ 

Orientador Inicial:  _______________________________________________________ 

Orientador sugerido:  _____________________________________________________ 

Justificativa de Alteração do Trabalho e/ou Orientador : 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Data da Solicitação: ____/____/____  

Assinatura: ______________________________ 

Professor Orientador 

Assinatura:_______________________________ 

Aluno 

CIENTE / DE ACORDO (ORIENTADOR SUGERIDO) 

Data: ____/____/____ 

(Data da aceitação) 

Aluno: _____________________________________________ 

Tema atual: ________________________________________ 

Orientador sugerido: _________________________________ 

                            Assinatura de Aceitação 

PARECER DO COORDENADOR DE CURSO 

Item Parecer Recomendação 

Alteração do tema:   

Alteração do orientador:   

Data: _____/_____/_____ 
 

Assinatura: _______________________________________ 
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ANEXO II - LISTAGEM DE TEMAS E ORIENTADORES DE TCC  
 

CURSO DE ________________________________________                            ____º Período 20xx/x 

 

 

ALUNOS TEMA DELIMITADO ORIENTADOR 
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ANEXO III - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES – TCC 
 
CURSO:__________________________________________________ Período: _______ 

PROFESSOR ORIENTADOR: ________________________________________________ 

NOME DO ALUNO: _______________________________________________________________ 

 

Data da Orientação: _____/ _____/ _____ 

 

Das ____:____ hs. às ____:____ hs. 

Atividade Desenvolvida: 

 

 

 

Ass. Aluno: Ass. Orientador: 

 
 

Data da Orientação: _____/ _____/ _____ 

 

Das ____:____ hs. às ____:____ hs. 

Atividade Desenvolvida: 

 

 

 

Ass. Aluno: Ass. Orientador: 

 
 

Data da Orientação: _____/ _____/ _____ 

 

Das ____:____ hs. às ____:____ hs. 

Atividade Desenvolvida: 

 

 

 

Ass. Aluno: Ass. Orientador: 

 
 

Data da Orientação: _____/ _____/ _____ 

 

Das ____:____ hs. às ____:____ hs. 

Atividade Desenvolvida: 

 

 

 

Ass. Aluno: Ass. Orientador: 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TCC – 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 
 

Eu, professor(a) ________________________________________________, declaro que o 

Trabalho de Conclusão de Curso elaborado pelo(a) aluno(a) 

____________________________________________________________, estudante do 

____º período do Curso  de __________________________________________, foi 

elaborado sob minha orientação e encontra-se em condições de ser submetido à apreciação 

de um professor avaliador. 

 
Colatina-ES, _____ de ____________________de _______ 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a) 
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ANEXO V – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

REALIZADA PELO PROFESSOR ORIENTADOR/AVALIADOR 
 

CURSO:  

ALUNO:  

MATRÍCULA:  PERÍODO: º TURMA: U 

TÍTULO DO TRABALHO:  

Ord. INDICADORES A SEREM AVALIADOS / JUSTIFICATIVA DA NOTA ATRIBUÍDA VALOR NOTA 

1.  

Apresentação do texto: linguagem apropriada e técnica, correção ortográfica e gramatical, 
clareza de redação e concatenação de ideias. 

1,0  
JUSTIFICATIVA: 

 

 
 

2.  

Apresentação do trabalho: citações, notas de rodapé e formatação de acordo com as 
normas da ABNT/UNESC, referências bibliográficas (formato correto). 

1,0  
JUSTIFICATIVA: 

 

 
 

3.  

Qualidade do trabalho: conteúdo, forma, objetividade, criatividade, relevância do tema na 
área de pesquisa envolvida. 

2,0  
JUSTIFICATIVA: 

 

 
 

4.  

Profundidade e fundamentação da pesquisa: delimitação do tema, esgotamento do 
problema de pesquisa, contextualização e embasamento teórico do tema. 

3,0  

JUSTIFICATIVA: 
 

 

 
 

5.  

Cientificidade da análise: método de pesquisa utilizado, identificação das fontes utilizadas 
e citadas, coerência entre os argumentos e os resultados apresentados. 

2,0  
JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

6.  

Bibliografia: revisão bibliográfica atual, análise crítica de outros trabalhos apresentados 
sobre o mesmo tema. 

1,0  
JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

TOTAL 10,0 
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