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INSTRUÇÃO NORMATIVA - DCC - Nº 001/2016 

 

A Chefia do Departamento de Ciências Contábeis, do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, 

da Universidade do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1o – Aprovar as diretrizes para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação em Ciências 

Contábeis do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí - CEAVI da Universidade do Estado de 

Santa Catarina – UDESC por meio desta Instrução Normativa n.001/2016. 

 

DA CONCEPÇÃO E OBJETIVOS 

 

Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Ciências Contábeis (TCC) é atividade 

curricular do núcleo de formação teórico-prático (NTP) e poderá ser desenvolvido pelo acadêmico em 

assunto da área profissionalizante inerente ao núcleo de formação profissional conforme Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do curso, sob orientação de um professor da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), com titulação mínima de especialista. 

 

Art. 3º - O TCC somente poderá ser desenvolvido pelo acadêmico após a conclusão e aprovação na 

disciplina de Metodologia de Trabalho de Conclusão (71MTC). 

 

Art. 4 - São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): 

I. Estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo por meio de pesquisa e 

investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência contábil; 

II. Propiciar ao acadêmico a oportunidade de correlacionar e aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos 

adquiridos no curso; 

III. Avaliar a capacidade do acadêmico de integração entre a teoria e prática, verificando a capacidade de 

síntese das vivências do aprendizado durante o curso;  

IV. Proporcionar ao acadêmico a iniciação científica para elaboração e publicação de artigos. 

 

DA COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 5 - A coordenação dos TCC cabe à chefia do departamento, tendo as seguintes atribuições: 

I - Nomear professor orientador, preferencialmente indicado pelo acadêmico, de acordo com a área 

profissionalizante inerente ao núcleo de formação profissional, conforme Projeto Político Pedagógico (PPP) 

do curso; 

II - Definir e divulgar o cronograma das bancas de TCC, bem como os espaços físicos e equipamentos 

necessários para as bancas; 

III - Preencher o diário de classe da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no sistema 

acadêmico. 

 

Art. 6 - O orientador de TCC será, preferencialmente, docente efetivo do curso, responsável pelo 

planejamento, orientação, acompanhamento e avaliação do TCC e do orientando, tendo as seguintes 

atribuições: 

I - Dispor de tempo para atendimento à cada orientando durante a realização do TCC; 

II - Conhecer a área profissionalizante de realização do TCC; 
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III - Analisar o projeto de TCC apresentado pelo acadêmico, avaliando sua exequibilidade e áreas de 

realização; 

IV - Orientar o acadêmico para início do TCC, fazendo conhecer suas normas, documentação necessária e 

prazos; 

V - Dar ciência aos orientandos das diretrizes do TCC e das penalidades quando da existência de plágio 

verificado tanto no decorrer da elaboração do TCC, quanto após a obtenção do título de graduado; 

VI - Autorizar o acadêmico a apresentar o TCC perante banca examinadora; 

VII - Receber do acadêmico as vias impressas do TCC e distribuí-las aos professores participantes da banca; 

VIII - Convocar os professores convidados para as bancas; 

IX - Presidir banca(s) examinadora(s) do(s) TCC(s) sob sua orientação; 

X - Redigir a ata da banca do TCC; 

XI - Conferir se as sugestões da banca foram efetivadas pelo acadêmico, autorizando a entrega da versão 

final do TCC pós banca em CD; 

XII - Solicitar a coordenação dos TCC sua renúncia da orientação com a respectiva justificativa; 

XIII - É vedada a orientação de cônjuges ou na condição de união estável e parentes, mesmo por afinidade, 

até 2º grau. 

 

Art. 7º - O professor orientador poderá solicitar sua renúncia da orientação nas seguintes situações: 

I - Pela identificação de plágio em qualquer grau; 

II  -Pelo não atendimento ao conteúdo, tema e área estabelecidos no projeto, seja parcial ou totalmente; 

III - Pelo não comparecimento nas datas e locais definidos para as orientações; 

IV - Pela entrega de versão de TCC que não é resultado das orientações prestadas pelo professor; 

V - Pelo não cumprimento dos prazos combinados no decorrer da orientação; 

VI - Outros pontos não contemplados nos itens anteriores serão discutidos e voltados no colegiado pleno do 

curso. 

Parágrafo Único. O TCC no qual comprovadamente for constatado plágio deverá ser comunicado por 
escrito à coordenação dos TCC para que seja seguida a legislação vigente da UDESC. 

 

Art. 8º - Professores da UDESC  e de outras Instituições de Ensino Superior - IES, poderão ser co-

orientadores, desde que aceito pelo professor orientador.  

Parágrafo Único. A co-orientação não será remunerada. 

 

Art. 9º - Para cada TCC, o docente poderá orientar o mesmo acadêmico, no máximo, dois (2) semestres 

letivos consecutivos ou não.  

 

Art. 10. Excepcionalmente, o acadêmico poderá ser orientado pelo mesmo orientador por um terceiro 

semestre consecutivo quando se enquadrar em uma ou mais das seguintes situações: 

I - Acadêmica gestante; 

II - Acadêmico convocado para o serviço militar obrigatório, que esteja obrigado a faltar às atividades 

acadêmicas por força de exercício de manobra ou exercício de apresentação das reservas ou cerimônias 

cívicas, quando comprovado por documento da autoridade competente (Resolução CONSEPE 027/2005);  

III - Situações excepcionais, comprovadas mediante laudo médico.  

 

Art. 11. É permitida ao acadêmico a mudança de professor orientador, mediante requerimento e justificativa 

dirigida à coordenação dos TCC (Anexo I). 

 

Art. 12. O acadêmico devidamente matriculado na disciplina de TCC tem as seguintes atribuições: 
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I - Escolher seu professor orientador com titulação mínima de especialista; 

II - Definir em conjunto com o professor orientador o tema e o cronograma de realização do TCC; 

III - Conhecer e cumprir as normas inerentes ao TCC; 

IV - Entregar mensalmente o relatório das atividades desenvolvidas, quando acordado entre ambos; 

V - Cumprir as orientações do professor pertinentes às atividades desenvolvidas no TCC; 

VI - Participar como ouvinte em pelo menos três bancas de TCC no decorrer de seu curso, preenchendo a 

declaração de ouvinte de banca de TCC (Anexo II). As três declarações devidamente preenchidas deverão ser 

entregues ao coordenador do curso no momento de solicitação de realização de sua banca; 

VII - Entregar para o orientador do TCC as três vias impressas e encadernadas em espiral. Oportunamente 

algum membro da banca poderá solicitar o trabalho em meio digital; 

VIII - Comparecer em dia, local e hora definidos para apresentar e defender seu TCC entre 20 a 30 minutos; 

IX - Efetuar as correções sugeridas pela banca examinadora do TCC; 

X - Cumprir os prazos estipulados para as correções necessárias e entrega autorizada pelo professor 

orientador da versão final do TCC salvo num CD em pdf. 

 

DOS PRAZOS 

 

Art. 13. O acadêmico poderá protocolar a entrega das vias encadernadas do TCC na coordenação a qualquer 
momento do semestre letivo. 
§ 1º  Agendamento: a qualquer momento do semestre limitado a 25 dias antes do último dia para inclusão 
das frequências, avaliações e médias semestrais no Sistema Acadêmico . 
§ 2º   Realização das bancas: até 15 dias antes do último dia para inclusão das frequências, avaliações e 
médias semestrais no Sistema Acadêmico. 
§ 3º Entrega das vias impressas destinadas para a banca: até 10 dias anteriores a data da banca. 
§ 4º  Entrega da versão final do TCC em pdf num CD devidamente identificado com autorização de 
entrega da versão final revisada pelo orientador: até 2 dias antes o último dia para inclusão das 
frequências, avaliações e médias semestrais no Sistema Acadêmico. 
§ 5º  Entrega da avaliação final do TCC: até 2 dias antes o último dia para inclusão das frequências, 
avaliações e médias semestrais no Sistema Acadêmico. 
 

 

DA BANCA EXAMINADORA, DA APROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA NOTA 

 

Art. 14. A banca examinadora deverá ser constituída, no mínimo, de três (03) professores com titulação 

mínima de especialista, sendo o professor orientador presidente da banca e mais dois professores convidados 

e indicados pelo professor orientador. 

Parágrafo único. Professor convidado de outra instituição não será remunerado. 
 
Art. 15. Caso um dos professores ou o acadêmico não puder se fazer presente no dia marcado para a banca, 
por motivo justificável, uma nova data deverá ser agendada. 
 
§ 1º . Casos excepcionais de antecipação ou postergação individual em relação a data de apresentação será 
definido de comum acordo entre professor orientador, professores convidados para a banca, acadêmico e 
coordenação dos TCC. 
 
§ 2º .  No caso de ausência do acadêmico perante a banca examinadora sem justificativa ou atraso na entrega 
da versão para banca ou da versão final do TCC será atribuída nota zero ao acadêmico no diário de classe do 
sistema acadêmico. 
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Art. 16. O acadêmico somente receberá a nota final e o termo de aprovação do seu TCC após o professor 

orientador confirmar que as correções da banca foram efetivamente realizadas pelo acadêmico na íntegra e 

no prazo estipulado. 

 

Art. 17. A nota obtida pelo acadêmico será a média das notas atribuídas por cada professor da banca 
examinadora conforme critérios de avaliação individual (Anexo III) e deverá constar na avaliação final do 
TCC. 
 
 

DOS PROCEDIMENTOS  

 

Art. 18. Desde a matrícula até a conclusão do TCC, estão previstos alguns procedimentos:  
 
I - Matrícula pelo acadêmico no sistema acadêmico na disciplina de TCC 
II - Entrega na coordenação dos TCC do requerimento de orientação do TCC (Anexo I) 
III - Entrega na coordenação dos TCC das declarações de ouvinte em bancas de TCC (Anexo II) 
IV - Entrega na coordenação dos TCC da versão final no formato PDF em CD devidamente identificado e 
autorização do professor orientador para a entrega da versão final 
V - Entrega do Termo de Autorização concedido pela Biblioteca da Udesc. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 19. Os casos omissos a esta Instrução Normativa serão resolvidos pelo chefe do departamento, cabendo 

recurso ao Colegiado Pleno do Departamento. 

 

Art. 20. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 2016/1, revogada as demais disposições em 

contrário. 

 

 
Ibirama- SC,16 de Fevereiro de 2016. 
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE ORIENTAÇÃO DE TCC 
 
 

NOME DO ACADÊMICO: 
 
E-MAIL: 
 

NÚMERO CELULAR : 
 

ÁREA: 
 
DATA DE SOLICITAÇÃO:  ASSINATURA DO ACADÊMICO: 

 
 

NOME DO PROFESSOR ORIENTADOR: 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
DATA:  ASS. ORIENTADOR: 

 
 
 
 
 

CHEFIA DO DEPARTAMENTO 
 

DATA DA AUTORIZAÇÃO:  
 

CARIMBO E ASSINATURA: 
 
 

 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR 
 

JUSTIFICATIVA:  
 
 
NOME DO ACADÊMICO:  ASS. ACADÊMICO: 

 
 

NOME DO NOVO PROFESSOR ORIENTADOR: ASS. PROFESSOR: 
 
 

DATA, CARIMBO E ASSINATURA DA CHEFIA DO DEPARTAMENTO: 
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE OUVINTE EM BANCA DE TCC 
 
 
 
 
 
Declaramos que o(a) acadêmico(a)  __________________________________________________________,  

do Curso de ____________________________________________________Matrícula_________________, 

participou como ouvinte da banca de TCC intitulado_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

do(a) acadêmico(a)_______________________________________________________________________  

 

 

Ibirama - SC, _______ de _________________ de ________. 

 

 

Banca Examinadora 

 

Professor(a) ________________________________ 

Presidente da Banca 

 

 

OBS: ao final da banca, preencha a declaração e pegue a assinatura do presidente da banca.  

 

  



 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS - DCC  

 

7 
 

ANEXO III 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL  
DA BANCA EXAMINADORA DO TCC 

 
 
 
Nome do acadêmico: ________________________________________________________________ 
 
Nome do Professor: _________________________________________________________________ 
 

Itens a serem avaliados no conteúdo do texto Peso
 

Nota Pontuação 

1.  Adequação e qualidade da introdução do trabalho
(contextualização do tema, do problema de pesquisa com 
utilização de estudos anteriores, clareza, pertinência e 
consecução dos objetivos, argumentos teóricos para a 
justificativa do estudo). 

20%   

2.  Qualidade da revisão de literatura e sua consistência teórica
(utilização de teoria de base, estudos publicados em periódicos 
com extrato Qualis Capes, pesquisas de congressos e pesquisas 
internacionais). 

15%   

3.  Metodologia utilizada (delineamento da pesquisa quanto aos 
objetivos, procedimentos e abordagem do problema,
caracterização da população e amostra, especificação dos 
procedimentos de coleta e análise dos dados e limitações do 
estudo). 

15%   

4.  Análise de dados e resultados (articulação teórica e 
metodológica da interpretação e clareza na apresentação dos 
resultados). 

15%   

5.  Conclusões (fundamento, coerência, atendimento dos 
objetivos geral e específicos, resposta à pergunta de pesquisa, 
sugestões para futuros estudos). 

10%   

6. Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, 
gramática, clareza, objetividade e estrutura formal). 

10%   

7.  Apresentação (tempo, qualidade dos slides, domínio do 
assunto e arguição). 

15%   

MÉDIA FINAL      
 
Observação: Em cada item as notas devem ser atribuídas na escala de ZERO a DEZ, admitindo-se apenas uma casa decimal. 

 
 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Professor 
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ANEXO IV 
 

ATA DA BANCA DE TCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página ___de ____ 
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ANEXO V 
 

LINHAS DE PESQUISA DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 
 

LINHA DE PESQUISA/ÁREA: 
Contabilidade Gerencial e 

Controladoria 

LINHA DE PESQUISA/ÁREA: 
Contabilidade Financeira/ 

Contabilidade para usuários 
externos 

LINHA DE PESQUISA/ÁREA:  
Ensino e Pesquisa em 

Contabilidade 

Objetivo: Pesquisar temas 

relacionados ao processo de 

planejamento, execução e 

controle das organizações 

públicas e privadas, com ou sem 

fins lucrativos. 

 

TEMAS: 

 Analise de Custo de 

Concorrentes 

 Análise de Custos de Cadeias 

de Valor 

 Auditoria em sistemas de 

informação 

 Avaliação de projetos de 

investimentos 

 BalancedScoreCard 

 Contabilidade e análises de 

Custos 

 Contabilidade Gerencial 

 Controladoria Aplicada 

 Controladoria Empresarial 

 Controladoria Governamental 

 Controladoria no Terceiro 

Setor 

 Controle gerencial nas 

organizações 

 Custeio por Ciclo de Vida 

 Custeio-alvo 

 Custo total para o Consumidor 

 Custos da Qualidade 

 Gestão de Custos 

Interorganizacionais 

 Gestão e Custeio baseados 

em atividades (ABC /ABM) 

 Gestão Econômica (GECON) 

 Gestão estratégica de Custos 

 Planejamento e controle 

orçamentário  

 Planejamento e controle 

orçamentário em organização do 

terceiro setor 

 Planejamento e controle 

Objetivo:Realizar pesquisas 

relacionadas aos aspectos de 

identificação, mensuração e 

divulgação da informação contábil e 

seu impacto nas decisões 

econômicas dos usuários externos. 

 

TEMAS: 

 Análise das demonstrações 

contábeis 

 Análise de demonstrações 

contábeis governamentais e de 

entidades do terceiro setor 

 Auditoria 

 Auditoria e Perícia Contábil 

 Avaliação de Investimentos 

 Balanço social (Demonstração do 

valor adicionado, Balanço ambiental, 

Balanço de recursos humanos e 

prestação de serviços à comunidade) 

 Balanço social Governamental e 

de entidades do terceiro setor 

 Capital intelectual 

 Contabilidade Comparada 

 Contabilidade governamental 

 Contabilidade internacional e 

comparada 

 Contabilidade para Agronegócios 

 Contabilidade para entidades do 

terceiro setor 

 Contabilidade para Pequenas e 

Medias Empresas 

 Contabilidade societária 

 Contabilidade tributária 

 Finanças corporativas 

 Gestão de carteiras 

 Gestão de riscos 

 Governança Coorporativa 

 Mercado de Capitais 

 Mercado Financeiro 

 Mercados Futuros e de Opções 

 Métodos quantitativos aplicados à 

contabilidade 

Objetivo: Investigar sobre o 

processo de ensino e 

aprendizagem, modelos e 

estratégias e a qualidade do 

ensino de Contabilidade. Além 

disso, contempla aspectos 

relacionados à elaboração de 

trabalhos científicos em todas as 

áreas do conhecimento contábil. 

 

TEMAS: 

 Análises crítico-metodólogicas 

e Avaliação bibliométricas da 

produção científica em ciências 

contábeis  

 Avaliação de Cursos 

 Avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem 

 Avaliação institucional 

 Educação a Distância 

 Epistemologia da Pesquisa 

em Ciências Contábeis 

 Estruturas curriculares e 

conteúdo de disciplinas 

 Formação profissional 

 Método de caso em 

controladoria e contabilidade 

 Metodologia, modelos, 

métodos, técnicas e 

instrumentos de ensino 

 Processo de ensino-

aprendizagem 

 Tópicos contemporâneos em 

educação e pesquisa em 

contabilidade 
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orçamentário governamental  

 Planejamento Tributário 

 Responsabilidade 

Social/Ambiental  

 Tecnologia e Sistemas de 

informação 

 Teoria das restrições 

 Teorias 

organizacionais/psicológicas 

 Tópicos Contemporâneos em 

Controladoria e Contabilidade 

Gerencial 

 Tópicos contemporâneos de 

contabilidade governamental e 

do terceiro setor 

 Reconhecimento dos efeitos 

inflacionários 

 Teoria Contábil do Lucro 

 Teoria da Contabilidade 

 Tópicos Contemporâneos em 

Contabilidade para Usuários 

Externos 

 Tópicos Contemporâneos em 

Mercados Financeiros de Créditos e 

de Capitais 

 Tópicos contemporâneos de 

contabilidade governamental e do 

terceiro setor 

 Valor em Risco (VAR ValueatRisk) 

 Valuation 

 


