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REGULAMENTO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 
A presente deliberação define, implanta e regulamenta, no 

âmbito do Curso de Ciências Econômicas da FACE/Unifesspa, 

a elaboração do Trabalho de Curso. 

 
TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Art. 1º O presente regulamento tem como finalidade fixar as normas para a realização das atividades 

acadêmicas relacionadas ao Trabalho de Curso de Graduação que está diretamente ligado com as 

disciplinas TC I, TC II, e TC III, do curso de Ciências Econômicas da FACE/UNIFESSPA, 

indispensável para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas. 

 
Art. 2º O TC consiste em um componente curricular obrigatório a ser realizado pelos discentes. 

Conforme indicação da Resolução n°. 4 de 13 de Julho de 2007 da Câmara de Educação Superior do 

Ministério da Educação o TC deve ser desenvolvido sob a forma de uma Monografia, ou seja, trabalho 

de pesquisa individual, sob orientação docente, envolvendo temas de abrangência da área de Ciências 

Econômicas, em consonância com os conteúdos estudados no Curso de Graduação em Ciências 

Econômicas. 

 
TÍTULO II - DO TC (TRABALHO DE CURSO) 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DAS DISCIPLINAS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art. 3º O Trabalho de Conclusão de Curso, chamado nas Diretrizes Curriculares Nacional de Economia 

de Trabalho de Curso (TC) é atividade curricular obrigatória, instituída pela Resolução n°. 4 de 13 de 

Julho de 2007 da Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação e definida pelo Projeto 

Pedagógico do Curso de Ciências Econômicas da FACE/Unifesspa. 
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Art. 4º O TC deverá ser desenvolvido pelo discente, sob orientação de um professor. É um trabalho 

rigorosamente individual que compõe a carga horária total para a integralização do curso. 

Art. 5º São definidas as disciplinas a seguir para fins de elaboração do TC na FACE/Unifesspa: 

Trabalho de Conclusão I (TC I), Trabalho de Conclusão II (TC II) e Trabalho de Conclusão III (TC 

III). 

 
CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO 

 
Art. 6º O Coordenador de TC será um professor responsável por ao menos uma das disciplinas de 

estruturação desta atividade: TC I, TC II e TC III. 

§ 1º Na impossibilidade de um professor destas disciplinas assumir a Coordenação, o Colegiado da 

FACE designará outro professor desta faculdade. 

Art. 7º Ao Coordenador de TC compete, com auxílio da secretaria do IEDAR: 

I -elaborar e divulgar em murais e junto à Coordenadoria do Curso, semestralmente, o calendário de 

todas as atividades relativas ao TC, em especial o cronograma das defesas, da entrega da versão semi-

final para a banca e o recebimento da versão final para o encerramento da disciplina; 

II -atender aos alunos matriculados na disciplina de TC; 

III -convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores-orientadores e alunos 

matriculados na disciplina de TC; 

IV -manter atualizado o livro de atas das defesas; 

V -providenciar o encaminhamento à biblioteca setorial de cópias dos TC aprovados; 

VI -transmitir, ao professor orientador, sua avaliação sobre o desenvolvimento da pesquisa do 

orientando; 

VII -encaminhar, com a maior brevidade possível, as cópias dos TCs para os membros da banca 

examinadora; 

VIII-tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao efetivo cumprimento 

deste Regulamento. 
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CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES PROPOSTAS NAS DISCIPLINAS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 

Art. 8º O objetivo geral das disciplinas TC I, TC II e TC III é o de propiciar ao aluno a oportunidade de 

elaborar um trabalho escrito, de acordo com as normas técnicas e com os princípios e práticas da pesquisa 

científica em Ciências Econômicas. 

Art. 9º A matrícula em TC I ocorrerá no 8° semestre e servirá, preponderantemente, para que, sob a 

coordenação do orientador, o discente possa elaborar seu projeto de pesquisa, o qual deverá ser 

entregue e protocolado na secretaria do curso até três semanas antes do final do período escolar no qual 

fez a matrícula desta disciplina. 

Art. 10º Pretende-se que, na atividade TC I, o discente obrigatoriamente elabore e apresente projeto de 

pesquisa a ser julgado em “exame de qualificação” por uma banca previamente autorizada pelo 

Colegiado da FACE e só será aprovado se obtiver nota 5 ou superior. 

§ 1º Esta banca é formada pelo orientador do discente e por mais um professor examinador indicado 

pelo orientador, cabendo a banca a atribuição da nota final do projeto. 

§ 2º A nota do TC 1 será atribuída pelo membro da banca. 

Art. 11° A matrícula em TC II ocorrerá no 9° semestre, e ainda com o orientador escolhido, o discente 

executará o projeto proposto e a aprovado na disciplina TC I. 

Art. 12º Desde que com a expressa autorização do orientador, o discente poderá concluir ainda no 

período do TCII a monografia. 

Art. 13° A matricula em TC III ocorrerá no 10° semestre, e ainda com o orientador escolhido, o discente 

desenvolverá os detalhes finais da sua monografia. 

 
CAPÍTULO IV 

DO PROJETO DE MONOGRAFIA 

 
 

Art. 14° O aluno deve elaborar seu Projeto de Monografia de acordo com este Regulamento e com as 

recomendações do seu orientador, apresentando-o juntamente com o cronograma de execução. 

Parágrafo único. A estrutura formal do Projeto deve seguir os critérios técnicos estabelecidos nas 

normas da ABNT. 
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Art. 15° A estrutura básica do Projeto de Monografia compõe-se de: 

I- Sumário 

II- Apresentação (título, autor, orientador, previsão de duração da pesquisa); 

III- Introdução (tema, delimitação do tema, formulação do problema, definições de hipóteses); 

IV- Justificativa; 

V- Objetivos: Gerais e Específicos; 

VI- Embasamento Teórico; 

VII- Revisão de literatura; 

VIII- Metodologia (método de abordagem e procedimento); 

IX- Cronograma de Atividades; 

X- Referências. 

Art. 16° O Projeto de Monografia deve ser entregue a banca examinadora, assinado pelo orientador 

responsável, com no mínimo 15 (quinze) dias úteis de antecedência ao término do semestre letivo. 

 
CAPÍTULO V 

DA MONOGRAFIA 

 
Art. 17° A Monografia deve ser elaborada considerando-se: 

I - na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT. 

II - no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no artigo 2° deste Regulamento e a vinculação 

direta do seu tema com uma das áreas de conhecimento economia. 

Art. 18° A estrutura da Monografia, obedecido o modelo padronizado pelo Colegiado do Curso, 

compõe-se de: 

I- Capa 

II- Folha de rosto 

III- Folha de aprovação 

IV- Dedicatórias (quando for o caso) 

V- Agradecimentos (quando for o caso) 

VI- Epígrafe (quando for o caso) 

VII- Sumário; 

VIII- Lista de ilustrações (quando for o caso) 

IX- Lista de tabelas (quando for o caso) 
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X- Lista de abreviaturas ou siglas (quando for o caso) 

X -Lista de símbolos (quando for o caso); 

XI- Resumo; 

XII- Abstract; 

XIII- Introdução; 

XIV- Desenvolvimento do trabalho (capítulos); 

XV- Conclusão; 

XVI- Referências; 

XVII- Glossário (quando for o caso) 

XVII- Apêndices (quando for o caso) 

XVIII- Anexos (quando for o caso) 

XIX- Índices (quando for o caso) 

Art. 19° As cópias da Monografia devem ser encaminhadas às bancas examinadoras, através de 

formulário padronizado da Coordenação do Curso. 

 

 
 

CAPÍTULO VI 

DA DEFESA E AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 
 

Art. 20° A versão final da Monografia será defendida, oralmente, pelo aluno, perante uma banca 

examinadora e de acordo com este Regulamento. 

§ 1º A banca será composta por três membros nomeados pelo o orientador, sendo este o presidente da 

banca e por mais dois suplentes. Os demais membros da banca examinadora serão escolhidos entre os 

professores do Departamento do curso de Ciências Econômicas, e dos demais Departamentos da 

UNIFESSPA e de outras instituições de ensino. 

§ 2º A banca examinadora só poderá iniciar os seus trabalhos com a presença de todos os membros. 

§ 3º A ausência de qualquer membro na banca deverá ser justificada, por escrito, com antecedência de 

24 horas ao Coordenador de TC III, devendo a mesma está acompanhada da nota de avaliação da 

Monografia. 
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§ 4º Caso algum membro não possa comparecer a defesa, este deve ser substituído pelo suplente. 

§ 5º A falta de 02 (dois) membros implicará na marcação de nova data para defesa, com ou sem 

indicação de substituto para os faltosos. O Coordenador de TC III dará ciência ao fato ao Chefe do 

Departamento para as devidas providências. 

Art. 21° Os professores do Departamento de Economia deverão estar disponíveis para participar de 

bancas examinadoras conforme a designação do Coordenador. 

Parágrafo Único. O Coordenador de monografias manterá a equidade necessária, na atribuição do 

número de bancas, para cada professor, respeitando, preferencialmente, as áreas de interesse de cada 

um. 

Art. 22° A defesa da Monografia é aberta ao público. 

Art. 23° A Coordenadoria de TC III divulgará o calendário semestral, de acordo com o calendário da 

UNIFESSPA, fixando as datas para a entrega das Monografias, designação das bancas e realização das 

defesas, além de dar conhecimento ao Colegiado do Departamento. 

Parágrafo Único. As Monografias entregues a Coordenadoria fora dos prazos estipulados pelo 

calendário do curso, somente serão aceitas se acompanhadas de comprovação de justificativa de força 

maior aceita e aprovada pelo colegiado de curso. 

Art. 24° Após o recebimento das Monografias, a Coordenadoria divulgará a composição das bancas, o 

horário e o local de defesa. 

Parágrafo Único. Cada banca terá o prazo mínimo de 7 dias úteis para proceder à leitura e à avaliação 

da Monografia. 

Art. 25° Caso a banca examinadora considere a Monografia inadequada, deverá reunir-se, 

informalmente, até vinte e quatro horas antes da defesa e devolver a Monografia ao aluno para 

reformulações, recomendando por escrito, a Coordenação, o adiamento da defesa. 

Art. 26° As monografias somente poderão ser encaminhadas para defesa com a anuência, por escrito, 

do seu orientador. 

Art. 27° Para a defesa, a Monografia pode, alternativamente, assumir o formato final de um artigo 

científico, escrito no mínimo com 15 (quinze) e no máximo com 25 (vinte e cinco) páginas, obedecendo 

às normas técnicas vigentes para efeito de publicação de trabalhos científicos. 
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Art. 28° O aluno terá entre vinte e trinta minutos para apresentar a sua Monografia, perante a banca 

examinadora. Cada componente da banca terá até vinte minutos para a sua arguição ao aluno, incluindo, 

neste tempo, o direito de resposta. 

Art. 29° A atribuição da nota final dar-se-á após o encerramento da arguição pelo cálculo da média 

aritmética simples das notas atribuídas por cada membro da Comissão Examinadora. 

Parágrafo Único - A nota final deverá ser registrada na ata e no arquivo contendo a monografia, que 

será destinada ao Departamento de Economia. 

Art. 30° O aluno que entregar a Monografia e não se apresentar para a defesa oral será, 

automaticamente, reprovado. O orientador ficará, nesse caso, desobrigado de seus deveres, e a 

Coordenação considerará que ele concluiu sua tarefa acadêmica com o aluno. 

 
CAPÍTULO VI 

DA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DA MONOGRAFIA 
 

Art.31° A versão definitiva da Monografia deve ser encaminhada a coordenação do curso de economia 

em 2 (dois) exemplares em CD que, além dos demais requisitos exigidos nos artigos 17 a 19 deste 

Regulamento, devem seguir o padrão estabelecido pelo Colegiado do Curso. 

Art.32° A entrega da versão definitiva da Monografia é requisito para a colação de grau e deve ser 

efetuada, no mínimo, com 15 (quinze) dias úteis após a data da aprovação pela Banca Examinadora. 

 
CAPITULO VII 

DO ACERVO E DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTA DE MONOGRAFIAS 

 
 

Art. 33° As Monografias serão colocadas à disposição do público para consulta na biblioteca do setorial 

do Campus III da UNIFESSPA, e por meio do site do Departamento de Economia FACE. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ORIENTAÇÃO E DOS ORIENTADOS 

 
 

Art. 34° O Departamento de Economia informará a Coordenação de TC I todos os anos quais 

professores estão disponíveis para exercer a atividade de orientação. 
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§ 1.° - Cada professor deverá orientar 5 alunos da Faculdade, no máximo, ao longo das 3 semestres que 

compõem as disciplinas TC I, TC II, e TC III. 

§ 2.° - Caso haja a falta de orientador para algum aluno, é possível , desde que haja a aprovação do 

colegiado da faculdade, a possibilidade do orientador assumir orientações acima do previsto no 

parágrafo anterior. 

§ 3.° - O Orientador não poderá abandonar o seu Orientando no curso do processo de elaboração da 

Monografia sem motivo justificado. 

§ 4.° - Para fins do disposto no § 1.° do presente artigo, monografias reprovadas serão contabilizadas 

para o orientador em semestres subsequentes caso continue orientando o mesmo aluno. 

Artigo 35° – Qualquer mudança de orientador deve ser previamente autorizada pelo Coordenador de 

Monografias, mediante justificativa. 

Artigo 36° Ao professor orientador do Departamento de Economia será computada a carga horária de 

02 (uma) hora-aula semanal para cada orientando, o professor deverá dispor semanalmente deste tempo 

para atender o aluno. 

§ 1º. O professor assumirá a orientação do aluno desde a elaboração do projeto de pesquisa e, 

posteriormente, no desenvolvimento da Monografia. 

§ 2º. Os professores substitutos do departamento do curso de Ciências Econômicas poderão ser aceitos 

como professor co-orientador. 

Art. 37° A responsabilidade pelo resultado final da Monografia é do aluno que a elaborou, o que não 

exime o professor orientador de desempenhar as suas atribuições acadêmicas. 

Art. 38° - Os alunos em fase de elaboração do projeto e da Monografia terão, junto a Coordenação de 

tc, os seguintes deveres: 

I - participar das reuniões convocadas pelo Coordenador; 

II - elaborar o seu projeto de acordo com este Regulamento e com as recomendações do orientador; 

III- Comparecer, às reuniões semanais com o professor orientador, conforme o Art. 36° deste 

Regulamento, desenvolver a sua Monografia ou Artigo Científico e fazer jus à frequência obrigatória 

da disciplina Monografia. 

IV- apresentar a versão para defesa de sua Monografia ou Artigo Científico de acordo com o presente 

Regulamento, entregando 3 cópias assinadas pelo orientador à Coordenadoria de TC, todas 

encadernadas em espiral e após a defesa arquivo da mesma em PDF; 

V- cumprir o calendário divulgado pela Coordenadoria para a entrega do projeto e da Monografia ou 

Artigo Científico; 
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VI- comparecer em dia, hora e local marcados pela Coordenadoria, para apresentar e defender a versão 

final de sua Monografia ou Artígo Científico; 

VII- comunicar, por escrito, à Coordenadoria, as mudanças de projeto ou de professor orientador, se 

houver. 

Art. 39°. Os professores terão, junto à Coordenadoria de TC, as seguintes obrigações referentes ao 

processo de desenvolvimento da monografia ou artigo científico: 

I- assinar o projeto de Monografia ou artigo científico de seus orientandos, a versão final da 

Monografia e a ata da defesa oral; 

II- receber, semanalmente, seus alunos-orientandos; 

III- comparecer no dia, hora e local marcados pela Coordenadoria para participar das defesas para as 

quais forem designados; 

IV- se presidente de banca, preencher e assinar, junto com os demais membros, a avaliação da 

Monografia ou Artigo Científico; 

V- comunicar, por escrito, à Coordenação, a desistência ou o impedimento de orientar o aluno; 

VI- controlar as frequência e as faltas dos alunos sob sua orientação; 

VII- participar de reuniões, seminários etc., convocados pela Coordenadoria; 

Parágrafo Único – Caso o aluno não esteja disponível para reuniões presenciais durante o semestre em 

que está matriculado na disciplina monografia, cabe ao professor orientador decidir se prosseguirá com 

o trabalho de orientação. 

 

 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

Art. 40° Este regulamento entra em vigor a partir de sua data de publicação. 

 
 

Art. 41° Casos omissos desta regulamentação deverão ser tratados pelo Colegiado da FACE. 


