
TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

 

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

TÍTULO I 
Art. 1º- O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, atividade curricular obrigatória 

integrante do currículo mínimo do curso de Licenciatura em Geografia, tem por finalidade 

proporcionar ao estudante, a iniciação na pesquisa científica, necessária ao bom 

desempenho profissional. 

Art. 2º- O TCC será um trabalho individual ou em grupo de no máximo 2 (dois) 

alunos, podendo envolver pesquisa bibliográfica e/ou empírica, devendo ser apresentado 

no formato de artigo científico ou monografia, a qual poderá ser acompanhada de 

material didático. 

Art.3º- A matrícula nas disciplinas Pesquisa em Ensino de Geografia e TCC deverá 

ser condicionada ao sistema de pré-requisitos apresentados no fluxograma do curso e 

deverá respeitar o máximo de 20 (vinte) alunos pôr turma. 

PARAGRÁFO I - A matrícula na disciplina Pesquisa em Ensino de Geografia será 

permitida ao aluno que tenha sido aprovado na disciplina Metodologia do Trabalho 

Científico em Geografia e Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ensino de Geografia, 

cumprido, no mínimo 2/3 (dois terços) do currículo pleno do curso de Licenciatura em 

Geografia. 

PARAGRÁFO II – O aluno deverá ter o seu tema definido e o seu professor(a) 

orientador(a), ao finalizar a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa em Geografia, 

sem o que, não poderá se matricular na disciplina Pesquisa em Ensino de Geografia. 

 

TÍTULO II- DA ORIENTAÇÃO 
Art. 5º- Para orientação do TCC desenvolvido pelos alunos nas disciplinas Pesquisa 

em Ensino de Geografia e TCC, será designado pelo professor da disciplina, a pedido do 

aluno, sendo um professor orientador da UESC, com titulação mínima de Mestre, cuja 

área de conhecimento esteja relacionada ao tema escolhido pelo aluno. 

PARAGRÁFO I- O professor de 40 (quarenta) horas semanais poderá orientar até 4 

(quatro) trabalhos. 

PARAGRÁFO II- O professor de 20 (vinte) horas semanais poderá orientar até 2 

(dois) trabalhos. 

Art. 6º- Poderá haver um co-orientador de outra instituição, desde que aceite interagir 

com o professor orientador. 

Art. 7º- COMPETE AOS PROFESSORES ORIENTADORES: 

a) Colaborar com o(s)  aluno(s) na escolha e definição do tema do TCC. 

b) Orientar o(s) aluno(s) em todas as fases do processo de elaboração do projeto e 

desenvolvimento da pesquisa e do TCC. 



c) Avaliar progressivamente as atividades desenvolvidas pelo(s) orientando(s) para 

fins de aprovação na(s) disciplina(s). 

d) Manter, através de relatório semestral, o professor das disciplinas Pesquisa em 

Ensino de Geografia e TCC informado a respeito do desempenho do(s) aluno(s) sob sua 

orientação e das atividades desenvolvidas por esse(s).  

e) Orientar o(s) aluno(s) para a apresentação do(s) trabalho(s) de pesquisa durante a 

realização dos Seminários Internos de Pesquisa (SIPs) e participar dos seminários, com 

o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento científico do(s) aluno(s).  

 

TÍTULO III- DA AVALIAÇÃO 
Art. 8º- Os alunos serão avaliados, individualmente, em cada uma das disciplinas 

Pesquisa em Ensino de Geografia e TCC, mesmo quando o trabalho de pesquisa for 

desenvolvido em equipe. 

Art. 9º- A avaliação deverá ser processual e dinâmica, sendo de total 

responsabilidade do professor das disciplinas Pesquisa em Ensino de Geografia e TCC  

e do professor orientador. 

PARAGRÁFO ÚNICO – O orientador fica responsável por encaminhar ao professor 

das disciplinas Pesquisa em Ensino de Geografia e TCC uma avaliação do desempenho 

do(s) aluno(s) e a atribuição de uma nota correspondente a 50% (cinquenta por cento) 

da nota final. 

Art. 10º- São critérios da avaliação: 

O estabelecimento de um mínimo necessário em cada uma das fases de uma 

pesquisa:  

1ª fase - elaboração de um projeto de pesquisa com a definição da problemática a 

ser investigada, revisão bibliográfica coerente com a temática escolhida e detalhamento 

dos procedimentos metodológicos a serem adotados;  

2ª fase - realização de pesquisa de campo para o levantamento de dados e a análise, 

interpretação e discussão desses dados, de acordo com os pressupostos metodológicos 

adotados;  

3ª fase - redação do trabalho final, sendo que no caso de artigo científico, deve-se 

seguir as normas específicas do periódico escolhido com a ajuda do orientador e, no 

caso de monografia, seguir as normas apresentadas no Manual de Normatização para 

Trabalhos Técnico-Científicos da UESC. 

b) Cada professor orientador deverá ter autonomia para estabelecer parâmetros 

relevantes para aquilo a que se propõe desde que esteja de acordo com o mínimo 

necessário ao desenvolvimento da pesquisa. 

c) Somente o professor das disciplinas em questão e o professor orientador poderão 

realizar a avaliação do(s) aluno(s). 



d) O professor orientador poderá obter informações do(s) aluno(s) através do co-

orientador, sendo vetado a este último avaliar o(s) aluno(s). 

e) O Seminário Interno de Pesquisa (SIP) será parte integrante da avaliação do aluno 

em cada uma das disciplinas, Pesquisa em Ensino de Geografia e TCC, 

respectivamente, com data a ser definida pelo professor e com a participação dos 

orientadores, quando os alunos serão avaliados pela qualidade do material apresentado, 

pelo domínio da linguagem, do tema e dos instrumentos, além da adequação ao tempo 

disponível.  

Art. 11º- O trabalho referente às disciplinas Pesquisa em Ensino de Geografia e TCC, 

respectivamente, deverão ser entregues ao professor(a) orientador(a) até 30 (trinta) dias 

antes do término do período letivo. 

Art. 12º- Os alunos ficam responsáveis por encaminhar ao professor da disciplina 

duas cópias do trabalho final até 15 (quinze) dias antes do término do período letivo, o 

qual fica responsável por enviar uma das cópias a um parecerista. 

PARAGRÁFO I - O aluno só será aprovado na disciplina TCC depois da entrega da 

versão final da monografia ou do artigo científico, com as alterações solicitadas, tanto 

pelo orientador(a) quanto pelo parecerista e pelo professor(a) da referida disciplina.  

PARÁGRAFO II - A finalização dos trabalhos será coroada com a realização de um 

Seminário Aberto de Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso, com data a 

ser definida pelo professor da disciplina. 

 


