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DELIBERAÇÃO - CÂMARA DE GRADUAÇÃO Nº 029/2€)19

Aprova o Regulamento do Trabalho de Conclusão ae Curso
- TCC, do Curso de Licenciatura em Computação,
modalidade Ead, a vigorar a partir do ano letivo de 2020.

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidcis no
Processo nº 19470, de 30/10/2019;

A CÂMARA DE GRADUAÇÃO, em reunião do dia 19 de
novembro de 2019, aprovou a seguinte Deliberação:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso -
TCC, do Curso de Licenciatura em Computação, modalidade Ead, confor-
me anexos.

Art. 2º Esta Deliberaçâo entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogaidas as
disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 19 de novembro 2al9.

Profa. Dra. Mart4a Gimenez Favaro
Pró-Reitor'a'de Graduação
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CAPÍTULO l
CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS E NORMAS GERAIS

Seção I
Do Trabalho de Conclusão de Curso

,Art. 1º O Trabalho de Conclusâo do Curso de Licenciatura em Computação da
Universidade Estadual de Londrina, denominado TCC neste Regulamen-
to, é um trabalho de natureza monográfica, técnica e científica, coríí defe-
sa oral e pública, presencial e elaborado pelo estudante matriculado nas
disciplinas de Trabalho de Conclusâo l e lí, de acordo com o Projeto Pe-
dagógico do Curso.

,Art. 2º O TCC consiste em uma pesquisa indívidual, orientada, relatada sob a
forma de monografia escrita, em uma das linhas de pesquisa específicas
do Curso de Licenciatura em Computação.

Art. 3º O TCC visa promover a capacidade do estudante em consolidar os co-
nhecimentos adquiridos ao longo do Curso em uma monografia, devendo
mostrar fluência no processo de identificação de temáticas, hipóteses de
pesquisa, controle e planejamento do tema escolhido com vistas a sua
conclusâo no prazo estabelecido pela Coordenação do Curso e de TCC.

Seção ll
Objetivos

.Art. 4º Sâo objetivos do TCC:
l- propiciar ao estudante o aprofundamento dos conhecimentos te-

órico-práticos adquiridos durante o Curso, por meio do desenvolvi-
mento do tema de pesquisa escolhido;
introduzir o estudante no processo de investigaçâo cienfífica, por
meio do desenvolvimento de todas as etapas de pesquisa, tais
como: formulaçâo do tema de pesquisa, localização do referencial
bibliográfico, escolha das técnicas de pesquisa, elaboraçâo coerente
dos resultados, discussâo e conclusão da pesquisa, bem como apre-
sentação final do TCC de acordo com as normas técnicas vigentes;
contribuir para o desenvolvimento das linhas de pesquisa do Curso
de Licenciatura em Computação, por meio de produçâo científica ar-
ticulada com as necessidades e oportunidades em nível local, nacio-
nal e internacional.

Il-

III-

=-,=-.=.-=-=--- ---------=-==x-:?=;%=H::X-,=,==,,,==;í=:-=;-,:=A=:íL-------- ----------'-"-" S
F'õrn!. cbaigo ii . 764 - poy?aío Á4 (21 üX297)



Uryivcr<sidqdc
'jã?Y EmduqldíLoxdrzirqq
qj GOVERNO!!!

W

DO-ESTADO DO ffi

CAPÍTULO Il
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Seção l
Processo de escolha do Coordenador e Vice Coordenador de TCiC

,Art. 5º O Coordenador e Vice Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso
serão eleitos pelos seus pares, preferencialmente dentre os docentes do
Curso de Licenciatura em Computaçâo.

§1º Para efeito do disposto no caput deste Artigo, entende-se como pares os
docentes que compõem o quadro de orientadores de TCC.

§2º Cabe à Coordenaçâo do Curso executar todos os procedimentos relativos
à seleção e nomeação dos cargos de Coordenador e Vice Coordenador de
TCC.

Seção Il
Atribuições do Coordenador e do Vice Coordenador de TCC

Art. 6º

Art. 7o

Compete ao Coordenador de TCC:
l- elaborar o regulamento de TCC em conjunto com os docentes que já

atuaram ou atuarâo no curso e encaminhá-lo a coordenaçâo do Cur-
so para apreciação;

Il- divulgar as linhas de pesquisa ou áreas de conhecimento dos docen-
tes que compõem o quadro de Orientadores de TCC;

IIl- informar os estudantes sobre as normas, procedimentos e c:i-itérios
de avaliaçâo respectivos;

IV- coordenar o processo de escolha e alocaçâo de orientandos, de
acordo com as linhas de pesquisa ou áreas de conhecimeííto divui-
gadas;

convocar, sempre que necessário, os Oríentadores para discutir
questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e
avaliação do TCC;

Vl- organizar a listagem de estudantes por Orientadores e encarriinha-la
à PROGRAD para as devidas providências;

Vll- coordenar, quando for o caso, o processo de substituiçâo de Orien-
tadores, a partir de solicitações dos discentes ou dos próprios Orien-
tadores;

Vlll- elaborar, em conjunto com os Orientadores, o planejamento das ati-
vidades de TCC;

coordenar o processo de constituição das bancas examinadoras,
com a homologação da Coordenação do Curso, definindo o crono-
grama de apresentaçâo dos trabalhos a cada ano letivo;

X- estabelecer o calendário de atividades do TCC no início de cada ano
letivo.
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l- atuar em conjunto com o Coordenador de TCC, substituindo-o em
eventuais ausências;

ll- assumir a função de Coordenador, em caso de vacância do cargo,
até que haja uma nova índicaçâo por parte da Coordenação do Cur-
so, homologando a sua participação ou indicando um substituto para
assumir o cargo.

Art. 8º Em caso de vacância nos cargos de Coordenador e Vice Coordenador de
TCC, a Coordenaçâo do Curso assumirá temporariamente as funções a
estes atribuídas.

Seção Ill
Atribuições do Orientador de TCC

Art. 9º Compete ao Orientador de TCC:
I- orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em to-

das as suas fases, ouvido o Co-Orientador, quando existente;
ll- estabelecer o plano e cronograma do trabalho em conjunto com o

Orientando e com o Co-Orientador, quando existente;
lII- informar ao Coordenador de TCC quando o estudante nâo estiver

cumprindo o plano e o cronograma de atividades do TCC;
auxiliar o Coordenador de TCC na elaboração do Regulamento de
TCC:

V- observar as datas limites para lançamento na pauta eletrônica das
avaliações sob sua responsabilidade, considerando o Calendário de
Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação;

Vl- informar ao Coordenador de TCC quaisquer problemas ou di'íiculda-
des encontradas no decorrer do trabalho;

Vll- participar das Bancas Examinadoras para as quais estiver desígna-
do;

Vlll- presidir a Banca Examinadora do TCC por ele orientado;
IX- referendar a versâo final do TCC por ele orientado;
X- comparecer às reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC,

para discutir questões relativas à organização, planejamento, desen-
volvimento e avaliação dos trabalhos.

IV.

Art. 10. Compete ao Co-Orientador de TCC:
I- orientar e acompanhar o desenvolvimento do trabalho em todas as

suas fases, em conjunto com o Orientador;
ll- estabelecer o plano e cronograma do trabalho em conjunto com o

Orientando e com o Orientador;
informar ao Orientador o seu parecer quanto à avaliação do desen-
volvimento do trabalho em todas as suas fases.

lIl-

Art. 1 1 . O Orientador e/ou o Co-Orientador pode solicitar a interrupçâo de orienta-
çâo do TCC quando o Orientando nâo cumprir as atividades acqdêmicas
conforme planejado.
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§jO A solicitação de interrupção de orientação deve ser encaminhada ao Coor-
denador de TCC, ao qual cabe analisar e aprovar a solicitação e proceder
a comunicaçâo aos interessados e os demais encaminhamentos necessá-
rios.

§2º O prazo máximo para solicitação de interrupçâo de orientação ou de co-
orientação é o final da primeira quinzena do segundo semestre do aino leti-
vo, considerando o Calendário de Atividades de Ensino dos Cursos de
Graduação.

§3º No caso de interrupçâo de orientação por parte do Orientador, o estudante
pode, nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à divulgaçâo da interrupçâo, apre-
sentar ao Coordenador de TCC solicitaçâo de troca de orientação, devida-
mente justificada e com a anuência do novo Orientador e/ou Co-C)rienta-
dor.

§4º Cabe ao Coordenador de TCC analisar e aprovar a solicitação de troca de
orientação, proceder a comunicaçâo aos interessados e os demais enca-
minhamentos necessários.

Seção IV
Direitos e Deveres do Orientando

,Art. 12. Sâo direitos do Orientando:

l- definir a temática do TCC, em conformidade com as diretrizes tio Pro-
jeto Pedagógico do Curso e linhas de pesquisa dos Departamentos
de Computação, Educaçâo e áreas afins ao curso;

ll- ter cim Orientador, indicado na forma prevista neste Regularriento,
com conhecimento na área da temática escolhida;

lII- ser informado sobre as normas e regulamentação do TCC;
IV- participar da elaboração do plano e cronograma do trabalho a ser de-

senvolvido.

,Art 13. O Orientando pode solicitar a substituição do Orientador e/ou do Co-Ori-
entador quando este(s) nâo estiver(em) cumprindo suas atribuições.

§1º A solicitaçâo de troca de orientaçâo e/ou co-orientaçâo deve ser eincami-
nhada ao Coordenador de TCC, devidamente justificada e com a anuêri-
cia do novo Orientador e/ou Co-Orientador;

§2º O prazo máximo para solicitação de troca de orientação e/ou co-orientação
é o final da primeira quinzena do segundo semestre do ano letivo, consi-
derando o Calendário de Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação;

§3º Cabe ao Coordenador de TCC analisar e aprovar a solicitação de troca de
orientaçâo, proceder a comunicaçâo aos interessados e os demais enca-
minhamentos necessários.

Art. 14. Sâo deveres do Orientando:

l- cumprir as normas e regulamentação própria do TCC;
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cumprir o plano e o cronograma estabelecidos em conjunto com o Ori-
entador e com o Co-Orientador, quando existente;

Ill- manter contato frequente com o Orientador, e com o Co-Orientador,
quando existente, para discussão e aprimoramento de sua pesquisa,
justificando eventuais ausências;

IV- elaborar relatórios parciais sobre as atividades desenvolvidas, confor-
me determinaçâo do Oriéntador e/ou do Co-Orientador, quando exis-
tente.

lI-

CAPÍTULO Ill
ORGANIZAÇÃO DIDÁT?CA

Seção l
Normas para elaboração do TCC

Art. 15. O TCC deve ser elaborado individualmente pelo estudante com a orienta-
çâo de um docente da UEL, vinculado ao Curso de Licenciatura em Com-
putaçâo.

§1º Nos casos em que houver necessidade, poder-se-á estabelecer a co-orien-
tação, caso em que dois docentes orientarão a elaboração do TCC, sendo
um deles o Orientador e o outro o Co-Orientador do trabalho.

§2º O Orientador é o responsável principal pelo acompanhamento do trabalho,
que será um docente que tenha ministrado aulas ou autorizado pela Coor-
denação do Curso a orientar o TCC.

§3º O Co-Orientador é responsável por auxiliar o Orientador e o estudante em
sua área de especialidade, podendo ser um docente vinculado ao? Curso
de Licenciatura em Computaçâo ou quaisquer outras pessoas, desde que
devidamente autorizado pela Coordenação do Curso.

§4º A atuaçâo do Co-Orientador nâo poderá acarretar nenhum ôríus para a
UEL.

§5º O estudante, a partir da definiçâo do Orientador e do tema da pesquisa, de-
verá:

I- identificar uma situação problema que considere pertinente às linhas
de pesquisa do Curso;

Il- fazer a revisão bibliográfica;
lII- elaborar o Projeto de TCC, contendo os objetivos, a justificativa e via-

bilidade do trabalho, os métodos e técnicas a serem utilizados e O cro-
nograma de atividades;

IV- desenvolver a proposta e/ou coletar dados para análise;
V- analisar os resultados e formular conclusões sobre os mesmos;
Vl- elaborar a monografia de acordo com as normas estabelecidas,
Vll- fazer a defesa oral e pú61ica em data e hora r'narcadas pelo Coor;de-

nador de TCC, de acordo com o Calendário específico.
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,Art. 16. Caso o Orientador da escolha do estudante não tiver atuaçâo no Curso de
Licenciatura em Computaçâo, as seguintes regras deverão ser observa-
das:

l- o orientador de TCC deverá ter a titulação mínima de mestre e vínculo
formal com a Universidade.

ll- deverá comprovar experiência anterior no processo de orientaçâo de
TCC.

lII- deverá seguir as regras específicas de orientadores detalhadas neste
Regulamento.

Seção II
Planejamento das atividades

Art. 17. O planejamento das atividades do TCC é composto por dois semestres Ie-
tivos onde ocorrem respectivamente as disciplinas de TCC I e Il, que de-
vem estar de acordo com os prazos definidos no Calendário de Atividades
de Ensino dos Cursos de Graduação.

S@ ]º No início do ano letivo, o Coordenador de TCC deve informar os estudan-
tes sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação respectivos e
sobre o calendário específico para as duas disciplinas de Trab=iího de
Conclusão de Curso, devidamente aprovado pela Coordenação do Curso

(i2'o Na disciplina de Trabalho de Conclusão 1, o estudante terá contato com
as regras específicas do TCC, bem como da sua preparação, devendo
apresentar, ao longo do semestre, e de acordo com os prazos estipiulados
pela Coordenação de TCC, o seguinte:

l- projeto de pesquisa do TCC, avaliado e referendado pelo Orientador,
contendo os objetivos, a justificativa, a fundamentação teórico-metü-
dológicà, os métodos e técnicas a serem utilizados, o cronograma de
atividades, os resultados esperados do trabalho e cronograma de de-
senvolvimento do TCC, com um planejamento mensal, e que deverá
abranger todo o período letivo;

Il- versão preliminar do TCC, apresentando a fundamentaçâo do traba-
Iho, propostas de soluçâo e resultados obtidos até o momento.

Art. 18. Para a segunda etapa do TCC, o estudante deverá apresentar o seguinte:
I- relatórios parciais de desenvolvimento de acordo com o cronograma

proposto na primeira etapa do TCC;
II- versâo para a Banca Examinadora do TCC, que compreende a mono-

grafia completa resultante do trabalho de pesquisa a ser apresentada
em sessâo pública;

III- versâo final do TCC, que é a versâo da monografia aprovada pela
Banca Examinadora e com as modificações solicitadas pela mesma.

Parágrafo único. Os documentos devem ter estrutura e corpo de acordo com ol
respectivos formatos disponibilizados pelo Coordenador de TCC, que, pi
sua vez, devem obedecer às normas técnicas vigentes.

Th
'?
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Art. 19. Responsabilidades do orientador:
I- avaliar os Pro3etos aprese.ntados e realizar o lançamento das notas na

pauta eletrônica, respeitando os prazos estipulados;
avaliar a versão preliminar do TCC e realizar o lançamento da nota na
pauta eletrônica, respeitando os prazos estipulados.

llI- referendar a versâo final do TCC.

ll-

,Art. 20. A defesa do TCC terá as seguintes fases:
I- o estudante deve fazer defesa oral do trabalho, de no máxímo 15

(quinze) minutos, em sessâo pública, em data e hora marcadas pelo
Coordenador de TCC.

ll- após a defesa, os membros da Banca Examinadora de TCC arguem o
estudante a respeito do trabalho, por no máximo 15 (quinze) rriinutos,
e em seguida elaboram uma ata de defesa contendo as notas atribuí-
das por cada membro para a apresentação e arguição e para a ver-
sâo para a Banca do TCC.

Art. 21 . Sobre a Banca Examinadora de TCC:

l- é definida pelo Coordenador de TCC em conjunto com o Orientador e
é composta por 3 (três) membros, sendo o Orientador presidente da
Banca Examinadora;

lI- cabe ao Orientador, no papel de presidente da Banca Examinadora,
realizar o lançamento das notas atribuídas pela mesma na pauta ele-
trônica e proceder os demais encaminhamentos necessários.

Art. 22. O estudante que obtiver nota suficiente para aprovação na atividade es-
pecial do TCC deve realizar as modificações solicitadas pela Banca Exa-
minadora e entregar a Versâo Final do TCC.

Seção Ill
Critérios e Metodologia de Avaliação do Estudante e

Sistema de Acompanhamento e Avaliação da Atividade Acadêmic:a

,Aírt. 23. O processo de avaliaçâo de TCC I observará os seguintes critérios:
I- Projeto de Pesquisa do TCC: Peso 2;
ll- Cronograma de Desenvolvimento do TCC: Peso 1 ;
Ill- Versâo Preliminar do TCC: Peso 3.

Parágrafo único. Se a média parcial atribuida na disciplina de TCC l for inferior a
6,0 (seis, vírgula zero), o estudante deve apresentar nova versâo do
Projeto do TCC que contemple as modificações sugeridas nas avaliações
preliminares pertinentes, de acordo com o Calendário das Atividades de
Ensino dos Cursos de Graduaçâo.

Art. 24. Será aprovado no TCC l o estudante que obtiver média final igual ou SIJ-
perior a 6,0 (seis, vírgula zero).

'C

,Art. 25. O processo de avaliação de TCC Il observará os seguintes critérios:
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l- avaliação do desempenho do estudante na apresentação oral do tra-
balho e na arguição, atribuída pela Banca Examinadora: Peso 1 ;

ll- documento apresentado para a Banca Examinadora: Peso 2.

Parágrafo único. Para atender o disposto no caput deste Artigo, será considerada
a média aritmética das notas atribuídas pelos membros da banca.

§1º Os critérios para avaliação do Projeto de Pesquisa de TCC incl:uem a
apresentaçâo do texto, a contextualização do problema frente ao estado
da arte, a apresentaçâo dos objetivos e a adequação da fundame:ntação
teórico-metodológica, dos métodos e técnicas a serem utilizados e do cro-
nograma de desenvolvimento.

§2º Os critérios para avaliaçâo da versão preliminar do TCC e da versâio pai-a
a Banca Examinadora incluem a extensâo do trabalho, o seu nível de cor-
reção, a observância das diretrizes, os objetivos, métodos e técnicas em-
pregados, a sua apresentaçâo física.

§3º Os critérios para avaliação da defesa oral do trabalho e da arguiçâo inclu-
em o domínio do conteúdo do trabalho, a clareza e objetividade da apre-
sentaçâo oral do trabalho, o entendimento das perguntas e aspectos cor-
relatos e a coerência e segurança nas respostas por parte do estudante.

Art. 26. Se a média parcial atribuída na disciplina de TCC Il for inferior a 7,0 (sete,
vírgula zero), o estudante deve providenciar ao orientador, a título de exa-
me final, uma nova versâo documento apresentado para a Banca Exami-
nadora (TCC Il), respeitando os prazos estabelecidos no Calendário de
Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação.

Art. 27. No caso de exame final, não há defesa oral ou arguição, sendo a riota do
exame definida pela média aritmética das notas atribuídas pelos membros
da mesma Banca Examinadora para a nova versâo do TCC.

Art. 28. Será aprovado no TCC Il o estudante que obtiver média final igual ou su-
perior a 7,0 (sete, vírgula zero).

Art. 29. Cabe ao Orientador realizar o lançamento da nota na pauta eletrônica e
providenciar o fechamento da disciplina.

Art. 30. O estudante pode encaminhar petições dirigidas à Coordenaçâo dci Curso
de vista e revisão de quaisquer avaliações referentes às disciplinas de
TCC I e Il, conforme normas vigentes e respeÍtados os prazos.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31 . Os custos com as pesquisas e as demais despesas ocorridas poç elabora-
ção do TCC correm inteiramenie por conta do estudante.
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Art. 32. Os casos omissos serâo resolvidos pelo Coordenador de TCC, juntamen-
te com a Coordenaçâo do Curso.
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