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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA  

  

Capítulo I 

DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º - Todo acadêmico matriculado no Curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro 

Universitário La Salle de Lucas Rio Verde – Unilasalle/Lucas, deverá, 

obrigatoriamente, desenvolver e apresentar Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), no último ano do Curso.    

 

Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se em instrumento 

importante de ensino e aprendizagem para o futuro profissional por possibilitar:  

a) análise de contexto e situações cotidianas dos ambientes escolares e não-

escolares;   

b) a construção de saberes oriundos dessa análise crítica;   

c) o exercício efetivo da pesquisa em educação e saúde; e    

d) a compreensão da sua posição de professor – investigador frente à realidade 

educativa.    

 

Capítulo II 

DAS CARACTERÍSTICAS 

 

Art. 3º - O TCC, elaborado e apresentado pelo acadêmico, consiste em pesquisa individual, 

orientada por professores do curso de Licenciatura em Pedagogia, de acordo com 

as Políticas de Pesquisa do Unilasalle/Lucas. 

 

Art. 4º - O TCC  é elaborado de acordo com as diretrizes que seguem:  

I. Individualmente, de acordo com comunicado publicado pela Pró-reitoria 

Acadêmica, ouvida a Coordenação do Curso de Licenciatura em Pedagogia, 

no semestre letivo proposto. 
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II. O TCC deve atender ao Manual de Normas Técnicas para apresentação de 

trabalhos científicos (Artigo Científico) do Unilasalle/Lucas, tanto na sua 

forma como no seu conteúdo, de maneira a garantir o atendimento à um 

padrão mínimo de qualidade estabelecido pela Instituição. 

III. Os trabalhos elaborados no formato de artigo científico com no mínimo 15 e 

no máximo 25 páginas. 

 

Capítulo III 

DA SUPERVISÃO DO TCC 

 

Art. 5º - A Supervisão do TCC compete à Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia. 

 

Art. 6º - São atribuições da Supervisão do TCC:  

I. Avaliar periodicamente o processo de desenvolvimento dos trabalhos, a 

partir de planilhas de acompanhamento fornecidas pelos Professores 

Orientadores.  

II. Entregar a relação de acadêmicos orientandos para os Professores 

Orientadores no início do semestre letivo. 

III. Fazer cumprir o Regulamento do TCC e os prazos definidos pelo calendário 

estabelecido por comunicado da Pró-reitoria Acadêmica. 

IV. Auxiliar na escolha dos Professores Orientadores pelos acadêmicos. 

V. Planejar, orientar e indicar a composição e realização das Bancas de 

Avaliação de TCC. 

 

Capítulo IV 

DA ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DO TCC 

 

Art. 7º - A organização documental do TCC compete à Central de Apoio ao Acadêmico 

(CAA) que deve: 

I. Fornecer os formulários e documentos necessários para realização dos TCCs 

e das Bancas de Avaliação. 
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II. Organizar a relação de Professores Orientadores e Bancas de Avaliação. 

 

Capítulo V 

DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA DE TCC e TCC II 

 

Art. 8º - O Professor responsável pela disciplina de TCC, indicado pelo Coordenador do 

Curso de Licenciatura em Pedagogia, tem as seguintes atribuições: 

I. Auxiliar os acadêmicos na elaboração dos trabalhos de acordo com as 

normas da ABNT e do Manual de Trabalhos Acadêmicos do 

Unilasalle/Lucas. 

II. Auxiliar os acadêmicos no preenchimento dos formulários específicos e 

encaminhar à Coordenação do Curso. 

III. Comunicar as normas deste Regulamento de TCC aos acadêmicos. 

IV. Elaborar o Plano de Ensino da disciplina de TCC, contendo o cronograma 

das atividades e o sistema de avaliação. 

V. Organizar e coordenar as atividades referentes ao andamento da disciplina 

de TCC. 

 

Capítulo VI 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art.  9º - O acompanhamento individual do acadêmico no TCC será desenvolvido por um 

Professor Orientador, escolhido pelo acadêmico, observando-se a vinculação entre 

a área de conhecimento na qual será desenvolvido o TCC e a área de atuação do 

Professor Orientador. 

 

 

Art.  10 - O aceite do Professor Orientador será verificado na assinatura do termo de aceite. 

Parágrafo único - Problemas de incompatibilidade entre Professor Orientador e 

orientando deverão ser informados por escrito, o mais breve 

possível, à Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, que poderá promover a alteração de orientação 
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ou, em casos mais complexos, trazê-lo à Pró-reitoria 

Acadêmica. 

 

Art.  11 - Cada professor poderá orientar até 7 (sete) acadêmicos no TCC. 

Parágrafo único - Fica à critério do Professor Orientador o acompanhamento do 

desempenho do acadêmico através de meios eletrônicos. 

 

Art.  12 - O Professor Orientador deverá ser professor vinculado ao Unilasalle/Lucas com 

carga horária semanal destinada a esta atividade. 

 

Art.  13 - Os casos excepcionais deverão ser resolvidos pela Coordenação do Curso e a Pró-

reitoria Acadêmica, mediante solicitação formal do acadêmico. 

 

Art.  14 - Os professores do Curso indicarão ao Coordenador as áreas em que podem 

orientar acadêmicos. 

 

Art.  15 - São atribuições do Professor Orientador: 

I. Auxiliar o acadêmico na aplicação de conteúdos e normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas e Manual de Normas para 

elaboração de trabalhos Acadêmicos do Unilasalle/Lucas. 

II. Conferir a versão final do TCC para entrega.  

III. Cumprir os prazos de correção e devolução do material aos acadêmicos. 

IV. Encaminhar o resultado da avaliação final. 

V. Encaminhar o TCC à CAA no prazo solicitado, para avaliação na Banca de 

Avaliação. 

VI. Orientar o acadêmico nas diversas etapas de elaboração do TCC. 

VII. Participar compulsoriamente da Banca de Avaliação de cada TCC 

orientado. 

VIII. Registrar a presença dos acadêmicos em todas as sessões de orientação 

durante o ano letivo por meio de assinaturas, em ficha apropriada. 

IX. Zelar pelo cumprimento das normas que regem o TCC. 
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Capítulo VII 

DA INSCRIÇÃO 

 

Art.  16 - Estará apto a matricular-se na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, o 

acadêmico que estiver matriculado no sétimo semestre. 

 

Art.  17 - No início do período letivo, o Coordenador do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia e convocará os acadêmicos matriculados nas disciplinas TCC para 

fornecer informações sobre o Regulamento, esclarecer dúvidas e recolher os 

temas sugeridos pelos acadêmicos, para o auxílio da escolha do Professor 

Orientador para cada acadêmico.  

 

Capítulo VIII 

DOS DIREITOS E DEVERES DO ACADÊMICO 

 

Art.  18 - São direitos do acadêmico orientando: 

I. Expor formalmente ao Professor Orientador e ao professor responsável pela 

disciplina de TCC, em tempo hábil, problemas que dificultem ou impeçam a 

realização do TCC, para que sejam buscadas soluções. 

II. Ser informado com antecedência sobre o dia, hora e local onde será feita a 

apresentação e defesa de seu TCC. 

III. Ser orientado para realizar as atividades de TCC. 

IV. Sugerir o seu Professor Orientador. 

 

Art.  19 - São deveres do acadêmico orientando: 

I. Apresentar toda documentação solicitada. 

II. Assinar os termos de anuência sobre a responsabilidade de uma produção de 

TCC sem uso de plágio e concordância com a disponibilização do TCC para 

consulta pública do Unilasalle/Lucas.  

III. Comparecer aos encontros de orientação nas datas e horários previstos no 

cronograma estabelecido pelo seu Professor Orientador. 

IV. Conhecer e cumprir as normas do TCC. 
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V. Elaborar e apresentar a proposta de TCC e o artigo científico em 

conformidade com este Regulamento e com as normas do Unilasalle/Lucas. 

VI. Elaborar individualmente o TCC. 

VII. Respeitar a hierarquia da Instituição e dos locais de realização do TCC, 

obedecendo as determinações de serviço e normas locais. 

VIII. Responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a favor 

do autor quando do uso de programas de computador e citações, cópias ou 

transcrições de textos de outrem. 

 

Capítulo IX 

NORMAS GERAIS DOS TCCs 

 

Art.  20 - Os TCCs, conforme Regulamento de Pesquisa do Unilasalle/Lucas, seguem as 

seguintes diretrizes: 

a) Os Orientadores são vinculados ao Unilasalle/Lucas e indicados pelo 

Coordenador dos Cursos de Graduação, ouvidos os acadêmicos. 

b) São apresentados na forma de artigo científico. 

c) São relacionados a temas ou problemas da realidade e região de atuação dos 

acadêmicos, seja nas escolas onde eles trabalham, seja em outros locais 

afins. 

d) São vinculados às Linhas de Pesquisa do Unilasalle/Lucas. 

e) Tem características inovadoras. 

f) Utilizam fundamentação teórica (bibliografia impressa ou eletrônica) em 

nível correspondente, delimitado pelo Orientador. 

 

Art.  21 - Na avaliação dos TCCs são considerados os seguintes aspectos: 

a) delimitação do tema, problematização e justificativa do tema, definição dos 

objetivos; 

b) fundamentação do tema mediante citações diretas e indiretas, mantendo 

fidelidade ao pensamento do autor, coerência entre o enfoque dado ao tema e 

as fontes consultadas;  
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c)  autonomia e criatividade na interpretação e análise das fontes e na descrição da 

metodologia aplicada;   

d)  redação com coerência e coesão textual, ortografia e vocabulário;   

e)  observação às normas técnicas do Unilasalle/Lucas; e   

f) avaliação dos objetivos, apresentando limitações e sugestões, bem como 

posicionamento pessoal. 

 

Capítulo X 

DA ELABORAÇÃO DO PROJETO E CONDUÇÃO DO TCC PEDAGOGIA 

 

Art.  22 - O acadêmico deverá elaborar, sob supervisão do Professor da Disciplina Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC), um artigo científico a ser entregue até o final do 

semestre letivo da disciplina, sendo a data definida pelo Coordenador do Curso de 

Licenciatura em Pedagogia em comunicado da PROACAD.  

 

Art.  23 - A avaliação do TCC Pedagogia se dá mediante a indicação de conceito único, de 

0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero), sendo exigido para aprovação a nota mínima de 

7,0 (sete vírgula zero).  

 

Capítulo XI 

DA APRESENTAÇÃO, JULGAMENTO E ENTREGA DO TCC  

 

Art.  24 - O TCC deverá ser realizado individualmente pelo acadêmico com orientação 

contínua do Professor Orientador. 

 

Art.  25 - Para defesa do trabalho diante da Banca de Avaliação, o acadêmico deverá 

entregar o TCC em formato digital via e-mail à Central de Apoio ao Acadêmico, 

que encaminhará para cada membro da Banca de Avaliação. 

 

Art.  26 - A defesa pública e oral do TCC deverá acontecer, obrigatoriamente, em data, hora 

e local definidos em comunicado PROACAD. 
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Art.  27 - A Banca de Avaliação é composta por três membros, sendo assim constituídas:  

I. O Professor Orientador como membro nato e sem direito a substituição, 

presidente da Banca de Avaliação.  

II. Dois professores dentre os professores do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia.  

 

Art.  28 - Compete aos membros da Banca de Avaliação:  

I. Analisar o TCC e dar retorno escrito após a apresentação verbal e defesa 

pública.  

II. Fazer comentários verbais e arguir o acadêmico no decorrer da apresentação 

pública do TCC.  

III. Elaborar a Ata, por escrito, sobre a defesa pública e verbal do acadêmico 

após a apresentação pública do TCC em formulário próprio, assinado pelo 

acadêmico e pela Banca de Avaliação, e entregue à CAA logo após o 

término da apresentação pública. 

Parágrafo Único - As decisões da Banca de Avaliação são soberanas, não 

cabendo recursos por parte dos acadêmicos envolvidos no 

processo.  

Art.  29 - A avaliação do TCC após apresentação e defesa perante a Banca de Avaliação 

consistirá em graus numéricos de 0 (zero) a 10 (dez, vírgula zero), sendo 

considerado aprovado o acadêmico que obtiver grau numérico 7,0 (sete, vírgula 

zero). 

Parágrafo único - A nota é obtida pela média aritmética das notas de cada 

integrante da Banca de Avaliação. 

 

Art.  30 - A constatação de todo e qualquer tipo de plágio, no todo ou em partes do TCC, 

terá como consequência a reprovação sumária do acadêmico, sujeitando-o à 

repreensão por parte dos órgãos competentes do Unilasalle/Lucas. 

 

Art.  31 - Após os trabalhos da Banca de Avaliação, o acadêmico aprovado deverá entregar 

a versão final do seu TCC, para fins de catalogação na biblioteca do 

Unilasalle/Lucas, em mídia digital. 
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Parágrafo único – Serão catalogados na Biblioteca do Unilasalle/Lucas, os 

trabalhos que obtiverem nota superior a 9,0 (nove, vírgula 

zero). 

 

Art.  32 - A aprovação do acadêmico no componente curricular TCC está condicionada a 

entrega da versão final no prazo estipulado, de acordo com as recomendações 

protocolares da banca avaliadora. 

 

Art.  33 - O prazo para entrega do TCC, após realizadas as correções pertinentes sugeridas 

pela Banca de Avaliação, é de 15 (quinze) dias corridos após a data de defesa. 

 

Capítulo XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art.  34 - São garantidos todos os direitos autorais aos seus autores, condicionados à citação 

do nome do Professor Orientador toda vez que mencionado, divulgado, exposto e 

publicado. 

 

Art.  35 - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Pró-reitoria 

Acadêmica. 

 

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Dr. Ir. Marcos Corbellini 

Presidente do CONSEPE 


