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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO DEPARTAMENTO 

DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

I.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades relacionadas com o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) do Departamento de Sistemas de Informação (DSI) do Centro de Educação 

Superior do Alto Vale do Itajaí (CEAVI), indispensável para a colação de grau nos cursos do referido 

departamento. 

 

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se numa atividade acadêmica de sistematização 

do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente às áreas de estudo e pesquisa relacionadas no Projeto 

Pedagógico do Curso desenvolvida mediante controle, orientação e socialização, cuja exigência é um 

requisito essencial e obrigatório para a integralização curricular. 

§1º. O TCC é desenvolvido individualmente, iniciando na disciplina de Metodologia do Trabalho 

Acadêmico (6ª fase) em Sistemas de Informação ou Orientação para Trabalho de Conclusão de Curso (7ª 

fase) em Engenharia de Software, com a elaboração da Proposta de TCC, e finalizando na disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso com a elaboração do trabalho completo. 

§2º. As disciplinas relacionadas ao desenvolvimento da proposta de TCC e do trabalho completo de 

TCC são definidas do Projeto Pedagógico de cada curso.  

§3º. A Proposta de TCC e o TCC são elaborados pelo acadêmico, sob orientação de um professor do 

Departamento DSI e ESO, escolhido pelo acadêmico, e aprovado pelo referido departamento. 

§4º. A substituição de orientador só é permitida quando outro docente assumir formalmente a 

orientação, mediante aquiescência expressa dos professores substituído e substituto, mantendo-se o 

cronograma original de desenvolvimento do TCC. 

§5º. É permitida a figura do co-orientador de TCC, para os casos em que não tiver docente habilitado 

na temática escolhida pelo acadêmico, cabendo ao acadêmico sugerir o nome do co-orientador, que deve ser 

aprovado pelo DSI. 

§6º. Designa-se por MTC a disciplina de elaboração da proposta de TCC, sendo sua nomenclatura e 

carga horária regulamentada pelo respectivo Projeto Pedagógico do Curso. 
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II.  OBJETIVOS 

 

Art. 3º.  O objetivo geral do TCC é proporcionar ao acadêmico o desenvolvimento de sua capacidade 

intelectual, científica e criativa, guiada pelo rigor científico, sistematização e organização, buscando 

contribuir para a ciência/sociedade. 

Parágrafo único. Os objetivos específicos são: 

I. Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso; 

II. Possibilitar ao acadêmico a iniciação à pesquisa, dando-lhe condições para a publicação de 

artigos e trabalhos científicos; 

III. Garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática profissional, inserida na 

dinâmica da realidade local, regional e nacional; 

IV. Subsidiar o processo de ensino, contribuindo para a realimentação dos conteúdos 

programáticos das disciplinas integrantes do currículo; 

V. Aprimorar a capacidade de interpretação e análise crítica do conhecimento adquirido. 

 

Art. 4º. O objetivo das disciplinas de Metodologia do Trabalho de Conclusão ou Orientação para o Trabalho 

de Conclusão de Curso é orientar o acadêmico, em sala de aula pelo docente da disciplina, e extraclasse pelo 

professor orientador, para que elabore e aprove uma Proposta de TCC de acordo com as técnicas de 

elaboração do projeto de pesquisa. 

 

Art. 5º. O objetivo da disciplina de TCC é planejar, executar, apurar, avaliar e realizar apresentação escrita e 

oral da Proposta de TCC elaborada na disciplina de Metodologia do trabalho de conclusão e/ou Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 

III. CARGA HORÁRIA, MATRÍCULA E FREQUÊNCIA 

 

Art. 6º. A carga horária das disciplinas de MTC e TCC são regulamentadas pelo Projeto Pedagógico do 

Curso. 

Art. 7º. A matrícula nestas disciplinas é feita seguindo o calendário acadêmico. 

 §1º. O acadêmico pode matricular-se na disciplina de TCC, somente se atender aos pré-requisitos 

estipulados na matriz curricular do seu curso.   
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§2º. O TCC é desenvolvido individualmente, iniciando numa disciplina que visa a elaboração da 

Proposta de TCC e finalizando na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, com a elaboração do 

trabalho completo. 

 

Art. 8º. A frequência no TCC obedece aos seguintes critérios:  

I. Nas disciplinas de Metodologia do Trabalho de Conclusão e/ou Orientação para o Trabalho de 

Conclusão de Curso a frequência obedece às normas gerais aplicadas às disciplinas desta 

universidade;  

II. Na disciplina de TCC, deve obedecer a frequência mínima exigida pela Universidade conforme 

exigido pela resolução vigente e controlada pelo Chefe do Departamento, por meio da entrega de 

relatórios quinzenais por parte do aluno. 

 

IV. DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 9º. São atribuições do acadêmico, em ordem de execução: 

I. Escolher o professor orientador do trabalho; 

II. Definir, conjuntamente com o orientador, a temática do seu TCC em conformidade com as áreas 

de conhecimento estabelecidas pelo Plano Pedagógico do Curso; 

III. Preencher o formulário com definições preliminares da Proposta de TCC, conforme Anexo XI, 

entregando-o ao docente da disciplina de Metodologia do Trabalho de Conclusão e/ou Orientação 

para o trabalho de conclusão de curso, a fim de formalizar a orientação; 

IV. Elaborar a Proposta de TCC sob supervisão do orientador e atendendo ao disposto neste 

regulamento; 

V. Entregar 3 (três) exemplares impressos e o arquivo digital da Proposta de TCC até a data 

estipulada pelo professor da disciplina de Metodologia do Trabalho de Conclusão e/ou 

Orientação para o Trabalho de Conclusão de Curso;  

VI. Estabelecer e cumprir horário de atendimento semanal com o professor orientador  durante o 

desenvolvimento do TCC; 

VII. Desenvolver e redigir o TCC, de acordo com as atividades descritas na Proposta de TCC, sob 

supervisão do professor orientador; 

VIII. Participar de reuniões e outras atividades convocadas pelo professor orientador ou Chefe do 

Departamento; 
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IX. Entregar os relatórios quinzenais ao Chefe de Departamento até as datas estipuladas, de acordo 

com modelo do Anexo XII; 

X. Entregar 3 (três) exemplares impressos do TCC ao Chefe do Departamento até a data estipulada, 

para avaliação por parte da banca examinadora, juntamente com formulário de aprovação 

preliminar assinado pelo respectivo orientador conforme Anexo VI; 

XI. Elaborar apresentação multimídia para defesa do TCC; 

XII. Apresentar publicamente o TCC perante banca examinadora, na data estabelecida pelo Chefe do 

Departamento; 

XIII. Entregar o exemplar final do TCC ao Chefe do Departamento,  em formato digital, atendendo as 

sugestões/correções sugeridas pela banca examinadora, até a data estabelecida pelo Chefe do 

Departamento, e contendo uma cópia impressa com as assinaturas dos membros da banca; 

XIV.  Solicitar a um profissional da área da pedagogia, letras ou biblioteconomia o atestado de 

atendimento aos aspectos de formatação do exemplar final do TCC, conforme a versão atual do 

manual de entrega de trabalhos acadêmicos da UDESC, de acordo com o Anexo IX; 

XV.  Entregar ao Chefe do Departamento, juntamente com o exemplar final do TCC as alterações 

sugeridas tanto pela banca como pela pessoa que fez a revisão da formatação do trabalho; 

XVI. Entregar ao Chefe do Departamento, juntamente com o exemplar final do TCC, uma mídia 

contendo o conteúdo do trabalho, conforme estabelecido no Anexo X; 

XVII. Preencher e entregar ao Chefe do Departamento, juntamente com o exemplar final do TCC, o 

termo de autorização da biblioteca digital da UDESC, no formato conforme orientações obtidas 

com o Chefe do Departamento; 

XVIII. Cumprir as normas deste regulamento. 

 

Art. 10º. São atribuições do professor orientador: 

I. Orientar o acadêmico em todas as etapas do TCC, iniciando pela escolha do tema, seguido pela 

elaboração da proposta e finalizando com o desenvolvimento do trabalho, apresentação e entrega 

dos volumes finais; 

II. Informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação respectivos; 

III. Submeter o projeto do TCC à análise de comitês de ética da UDESC, quando o tema exigir; 

IV. Estabelecer local e horário para atendimento semanal ao acadêmico durante a disciplina de TCC; 

V. Analisar e avaliar os relatórios parciais entregues pelos orientandos; 
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VI. Avaliar o TCC do acadêmico, recomendando ou não o encaminhamento do mesmo para 

avaliação por banca examinadora e defesa pública; 

VII. Participar como presidente da banca examinadora, avaliando o TCC e encaminhando a ata de 

defesa ao chefe do departamento, conforme Anexo I, imediatamente após a defesa, acompanhada 

das avaliações individuais dos membros da banca; 

VIII. Disponibilizar-se a participar, como avaliador, de outras bancas convocadas pelo Chefe do 

Departamento; 

IX. Certificar-se que a versão final do TCC atenda as recomendações propostas  pela banca 

examinadora; 

X. Certificar-se que a mídia com o conteúdo do trabalho esteja de acordo com o que está 

estabelecido no Anexo II. 

 

Art. 11º. São atribuições do Chefe do Departamento: 

I. Receber e arquivar os exemplares da Proposta de TCC, para posterior conferência quando do 

desenvolvimento do TCC por parte do acadêmico; 

II. Estabelecer e divulgar os prazos para entrega dos relatórios quinzenais;  

III. Receber e arquivar exemplar em PDF colorido do TCC, bem como avaliar e conferir exemplares 

finais do TCC e mídia com o conteúdo do trabalho e a ficha com as assinaturas dos membros da 

banca; 

IV. Receber os relatórios quinzenais dos orientandos e conferir o andamento dos trabalhos; 

V. Receber os exemplares do TCC a serem encaminhados para banca examinadora; 

VI. Definir as bancas examinadoras, bem como datas, horários e locais das defesas; 

VII. Convocar os membros da banca examinadora; 

VIII. Encaminhar os exemplares do TCC para a banca examinadora, com prazo mínimo de uma 

semana de antecedência a data de defesa; 

IX. Receber dos membros da banca examinadora as avaliações dos exemplares do TCC, 

antecipadamente a defesa; 

X. Gerenciar os casos onde a banca examinadora julgou, a partir dos exemplares do TCC, que o 

trabalho não está apto para defesa, comunicando a situação ao acadêmico e  efetuando a 

reprovação do mesmo; 

XI. Administrar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores; 
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XII. Receber do acadêmico os exemplares finais do TCC, e a mídia com o conteúdo, e o termo de 

autorização da biblioteca da UDESC, procedendo com os encaminhamentos necessários à este 

material; 

XIII. Após a conclusão do processo de TCC, apresentar à secretaria acadêmica as notas e frequência do 

acadêmico. 

 

Art. 12º. São atribuições do avaliador de TCC:  

I. Inteirar-se dos termos deste Regulamento; 

II. Avaliar a Proposta de TCC de acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento e 

dispostos no Anexo VIII; 

III. Avaliar o exemplar do TCC de acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento e 

dispostos no Anexo II; 

IV. Encaminhar o resultado da avaliação do exemplar de TCC ao Chefe do Departamento, no prazo 

de até 48 horas antes da apresentação pública do trabalho; 

V. Participar das bancas para as quais foi convocado como avaliador; 

VI. Avaliar a apresentação pública, de acordo com os critérios estabelecidos neste regulamento e 

dispostos no Anexo III; 

VII. Entregar o resultado da avaliação da apresentação ao presidente da banca após a defesa. 

 

Art. 13º. São atribuições do docente da disciplina de Metodologia do Trabalho de Conclusão e/ou 

Orientação para o Trabalho de Conclusão de Curso: 

I. Revisar o trabalho de conclusão de curso referente à formatação e adequação  conforme 

orientações obtidas com o chefe do departamento; 

II. Encaminhar ao chefe do departamento  ao final do semestre, os exemplares da Proposta de TCC, 

com as correções e avaliações dos revisores, incluindo o exemplar final em formato digital e 

lançar as notas no sistema acadêmico.  

 

V. DESENVOLVIMENTO DO TCC 

 

Art. 14º. O TCC é desenvolvido de acordo com as seguintes etapas: 

I. Desenvolvimento de uma Proposta de TCC, na disciplina de Metodologia do Trabalho de 

Conclusão e/ou Orientação para o Trabalho de Conclusão adequando-se a uma das categorias de 

TCC apresentadas no Anexo VII; 
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II. Desenvolvimento do TCC, na disciplina de TCC, seguindo a metodologia e cronograma 

apresentados na Proposta de TCC. 

§1º. A aprovação de uma Proposta de TCC é requisito indispensável para o desenvolvimento do 

TCC. Portanto, o TCC só poderá ser desenvolvido caso o acadêmico tenha sua Proposta de TCC aprovada; 

§2º. O acadêmico não poderá alterar o tema do trabalho ao matricular-se na disciplina de TCC sem 

fazer e aprovar uma nova Proposta de TCC; 

§3º. No caso de alteração de tema do trabalho após aprovação na disciplina de Metodologia do 

Trabalho de Conclusão e/ou Orientação para o Trabalho de Conclusão de Curso, a nova proposta que deve 

ser elaborada pelo acadêmico deverá ser submetida para avaliação até o 1º dia do semestre letivo de 

matrícula na disciplina de TCC. Caso o acadêmico não queira manter a proposta original, será reprovado. 

I.  A avaliação da nova proposta segue os dispostos nos Artigos 16  desta resolução; 

II.  O prazo para avaliação da nova proposta é de até 15 dias, podendo ser aprovada ou reprovada; 

III. Em caso de reprovação da proposta, o acadêmico será reprovado na disciplina de TCC por não 

atender ao requisito de possuir uma Proposta de TCC aprovada, impedindo-o de prosseguir com 

uma proposta que não foi aprovada. 

 

Art. 15º. As formatações da Proposta de TCC e do TCC devem estar de acordo com o que é estabelecido 

pelo Departamento e com as Normas e Resoluções da UDESC.  

 

VI. AVALIAÇÃO DO TCC 

 

Art. 16. Na disciplina de Metodologia do Trabalho de Conclusão e/ou Orientação para o Trabalho de 

Conclusão de Curso a proposta de TCC será avaliada por pelo menos três docentes. 

Parágrafo único. Os docentes que avaliarão a proposta são: 

I. O orientador; 

II. O docente da disciplina de Metodologia do trabalho de conclusão de curso ou Orientação para 

o trabalho de conclusão de curso; 

III. Um docente indicado pelo chefe do departamento que atue em área de pesquisa relacionada à 

da Proposta de TCC. 

 

Art. 17. A avaliação da Proposta de TCC é expressa em nota única, de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), seguindo um 

dos formulários apresentados no Anexo VIII, de acordo com a respectiva categoria de TCC. 
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 Parágrafo único. As fórmulas utilizadas para computação das notas da avaliação, que definem a 

aprovação ou reprovação da Proposta, são aquelas apresentadas nos formulários constantes no Anexo VIII.  

 

Art. 18. A Proposta de TCC será avaliada em dois estágios: Versão 1 e Versão Final. 

 §1º. A Versão 1 deve ser redigida parcialmente respeitando todos os itens do projeto e serve como 

primeiro contato entre o trabalho e seus avaliadores;   

§2º. A Versão Final consiste da Proposta de TCC, totalmente aprovada pelos avaliadores, a partir da 

qual a sua nota será computada e lançada na disciplina de MTC;  

 §3º. Ao corrigir a Versão 1, os avaliadores poderão solicitar correções ou apontar sugestões de 

melhoria;  

§4º. Após a avaliação da Versão 1, e não havendo correções ou sugestões de melhorias a serem 

contempladas, a Versão 1 é automaticamente considerada como Versão Final;  

§5º. Na Versão Final, o acadêmico deve contemplar as correções e sugestões de melhoria apontadas 

pelos avaliadores na Versão 1, as sugestões que não foram contempladas devem ser justificadas ao 

avaliador; 

§6º.  Após a avaliação da Versão 1 e Versão Final, se o acadêmico ainda não obtiver nota necessária 

para aprovação, este poderá solicitar a avaliação de uma Versão de Exame, que deve contemplar as 

correções e sugestões de melhorias apontadas pelos avaliadores, e cuja nota constituirá a nota de exame do 

acadêmico nas disciplinas de Metodologia do trabalho de conclusão e/ou Orientação para o trabalho de 

conclusão de curso. 

 

Art. 19º. A avaliação final do TCC, na disciplina de TCC, é expressa em nota única, de 0,0 (zero) a 10,0 

(dez), de acordo com o estabelecido nesta Universidade, a partir da apreciação dos seguintes itens: 

I. Avaliação do orientador e dos membros da banca examinadora com relação aos exemplares do 

TCC, avaliação esta que deve ser entregue antes da apresentação pública; 

II. Avaliação da banca examinadora com relação à apresentação pública; 

III. Avaliação do chefe de departamento com relação ao cumprimento dos compromissos da 

disciplina. 

§1º. O acadêmico só pode encaminhar os exemplares para avaliação pela banca caso obtenha a 

aprovação preliminar pelo respectivo orientador, autorizando a defesa, através do formulário do Anexo VI.  

§2º. Se o acadêmico não obtiver a aprovação preliminar do orientador referida no Parágrafo §1º, o 

orientador atribui uma nota inferior a 7,0 (sete), que corresponderá a nota final da disciplina de TCC. 
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§3º. A apresentação pública somente é realizada se o acadêmico obtiver aprovação preliminar dos 

membros da banca examinadora, isto é, se a avaliação do exemplar do TCC obtenha nota igual ou superior a 

7,0 (sete), através da média aritmética das notas dos formulários do Anexo II, encaminhados ao Chefe do 

Departamento pelos avaliadores da apresentação pública. 

§4º. Se o acadêmico não obtiver aprovação preliminar referida no Parágrafo §3º, a nota final do TCC 

será a média aritmética das notas dos avaliadores realizadas através do formulário do Anexo II. 

§5º.  No caso de ausência não justificada do acadêmico na sua apresentação pública, o acadêmico é 

reprovado, sendo atribuida nota 0,0 (zero) ao trabalho para fins de registro acadêmico. 

 

Art. 20º.  A banca examinadora é composta por 3 (três) membros, sendo: 

I. O orientador; 

II. Um dos docentes que avaliou a Proposta de TCC na disciplina de Metodologia do Trabalho de 

Conclusão de Curso e/ou Orientação para Trabalho de Conclusão de Curso, um docente 

indicado pelo chefe do departamento que atue em área de pesquisa relacionada à da Proposta 

de TCC. 

 

Art. 21º. A composição da nota final do TCC é feita de acordo com os seguintes critérios: 

I. A média aritmética das avaliações da banca examinadora com relação aos exemplares escritos 

do TCC corresponde a 65% (cinquenta por cento) da nota final; 

II. Média aritmética das avaliações da banca examinadora com relação à apresentação pública 

corresponde a 30% (cinquenta por cento) da nota final; 

III. Avaliação do chefe do departamento com relação aos relatórios quinzenais e demais 

obrigações do acadêmico que devam ser realizadas durante o semestre, corresponde a 5% 

(cinco por cento) da nota final. 

§1º. Imediatamente após a avaliação pela banca examinadora, a nota registrada na ata de defesa é 

informada ao acadêmico. 

§2º. A efetivação da nota do TCC registrada na ata de defesa está condicionada à entrega final do TCC  

ao chefe do departamento no prazo estabelecido, contendo: 

I. As correções solicitadas pela banca examinadora; 

II. Formulário de atendimento aos aspectos de formatação, fornecido pelo docente da disciplina 

de Metodologia do trabalho de conclusão de curso ou Orientação para o trabalho de conclusão 

de curso ou profissional habilitado de acordo com o Anexo IX; 
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III. Mídia com o conteúdo do trabalho, de acordo com o Anexo X; 

IV. Termo de autorização da biblioteca digital da UDESC vigente.  

§3º.  Se o acadêmico não realizar a entrega final mencionada no §2º, o Chefe do Departamento 

invalida a nota registrada na ata de defesa e reprova o acadêmico registrando nota 0,0 (zero), através de 

formulário do Anexo V, justificando a reprovação por conta do não cumprimento, por parte do acadêmico, 

das suas obrigações finais do TCC. 

 

Art. 22º. Para a apresentação pública, o acadêmico tem, no máximo, 40 (quarenta) minutos para a exposição 

do TCC, incluindo a demonstração da implementação ou simulação ou detalhamento de 

resultados/metodologia de pesquisa, seguidos de no máximo 30 (trinta) minutos para os questionamentos da 

banca e da platéia, nesta ordem, perfazendo um total máximo de 70 (setenta) minutos.  

Art. 23º.  A avaliação do exemplar escrito do TCC é feita com base nos critérios definidos no Anexo II. 

Art. 24º.  A avaliação da apresentação pública é feita com base nos critérios definidos no Anexo III. 

Art. 25º.  O formulário do Anexo IV deve ser preenchido para cálculo da nota a ser registrada na ata de 

defesa. 

Art. 26º.  A ata de defesa, preenchida imediatamente após a apresentação deve seguir conforme modelo do 

Anexo I. 

Art 27º. A Proposta de TCC ou o TCC em que, comprovadamente, forem constatados plágio, serão 

reprovados sumariamente, sem recurso.  

§1º. O plágio deverá ser comprovado pelos avaliadores, mediante impressão ou cópia da fonte 

original, com destaque para a identificação desta e do conteúdo plagiado. 

 

VII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art 27º.  Casos omissos serão deliberados pelo Colegiado Pleno do Departamento e passa a ter validade a 

partir da sua aprovação. 

 

VIII. ANEXOS 

ANEXO I: ata de defesa 

ANEXO II: formulário de avaliação do exemplar escrito do TCC 

ANEXO III: formulário de avaliação da apresentação pública do TCC 

ANEXO IV: formulário de cálculo da nota do TCC para registro na ata de defesa 



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - DSI 
 

 

 

 

ANEXO V: formulário para justificar reprovação por não cumprimento de obrigações do TCC  

ANEXO VI: formulário de aprovação preliminar do TCC pelo orientador para defesa pública 

ANEXO VII: categorias de propostas de TCC e de TCCs 

ANEXO VIII: formulários para avaliação das propostas de TCC em função da categoria 

ANEXO IX: atestado de formatação adequada  

ANEXO X: especificação do conteúdo a ser gravado no CD do TCC 

ANEXO XI: formulário com definições preliminares da Proposta de TCC 

ANEXO XII: declaração para entrega da Proposta de TCC para avaliação 

ANEXO XIII: modelo de relatório quinzenal de TCC 


