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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel.: Reitoria (073) 680-5001/5002/5003/5015/5017 - FAX: (073) 689-1126 
CEP: 45650-000 - Ilhéus-Bahia-Brasil
e-mail: reitoria@uesc.br

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 14/2003   




A Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, considerando o deliberado na 42ª Reunião Ordinária, realizada no dia 09 de julho de 2003,


RESOLVE


Art. 1º - Aprovar, em conformidade com o Anexo Único desta Resolução, o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Comunicação Social, habilitação em Rádio e Televisão, da UESC.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir do 2º semestre letivo do ano de 2003, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 09 de julho de 2003



RENÉE ALBAGLI NOGUEIRA
PRESIDENTE


ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONSEPE 14/2003

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
   
Bacharelado em Comunicação  Social 
Habilitação em Rádio e Televisão


TÍTULO I

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO EXPERIMENTAL

Art. 1º - O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades do Projeto Experimental em Rádio ou Televisão correspondente ao Trabalho de Conclusão de Curso do Bacharelado em Comunicação Social da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), requisito indispensável à integralização curricular.

Art. 2º - A execução do Projeto Experimental em Rádio ou Televisão é condição indispensável para o cumprimento dos créditos da disciplina LTA126 - Projetos Experimentais em Rádio ou Televisão.

Parágrafo Único - A disciplina LTA126 - Projetos Experimentais em Rádio ou Televisão - somente poderá ser cursada no último semestre do Curso, tendo como pré-requisito todas as demais disciplinas do currículo pleno.

Art. 3º - O Projeto Experimental poderá ser apresentado sob as seguintes formas:
I.	Monografia formatada segundo as normas da ABNT;
II.	Programa sonoro ou radiofônico, acompanhado de memorial descritivo;
III.	Produção cinematográfica ou em vídeo sobre Rádio ou Televisão, acompanhado de memorial descritivo;
IV.	CD ROM sobre Rádio ou Televisão, acompanhado de memorial descritivo;
V.	Ensaio fotográfico sobre Rádio e Televisão, acompanhado de memorial descritivo;
VI.	Planejamento de programas em Rádio e TV, acompanhado de memorial descritivo;
VII.	Produção de Som e Imagem na WEB, acompanhado de memorial descritivo.
	§ 1º - Os trabalhos apresentados em uma das formas referidas nos incisos II a VII, poderão ser realizados nos laboratórios da UESC, que não fornecerá o material de consumo a realização dos mesmos.

§ 2º - O memorial descritivo dos produtos técnico-artísticos deverá ter cunho analítico e conceitual, detalhando as etapas de realização do trabalho e seguindo as normas da ABNT para relatórios técnico-científicos.

Art. 4º - A matrícula na disciplina LTA126 - Projetos - Experimentais em Rádio ou Televisão - será condicionada à entrega ao Colegiado de anteprojeto elaborado pelo aluno na disciplina LTA123 - Oficina de Elaboração de Projetos em Comunicação -, acompanhado de termo de aceite de um professor que se comprometa a orientá-lo.

	§ 1º - Caso o aluno não tenha concluído o anteprojeto até a data da matrícula, deverá informar suas razões à Coordenação do Colegiado do Curso, para que esta aprecie a questão e delibere.

	§ 2º - Caso o estudante não consiga o aceite de um professor para orientar seu projeto, o Colegiado do Curso indicará um professor orientador, cabendo ao mesmo propor alterações necessárias  no projeto, se for o caso.

TÍTULO II

DA ORIENTAÇÃO

Art. 5º - Cada professor poderá orientar, simultaneamente, até 05 (cinco) trabalhos finais por semestre letivo.

Art. 6º - Os professores orientadores serão, obrigatoriamente, do quadro docente da  UESC.

	Parágrafo Único - O Colegiado do Curso poderá permitir, desde que decidido em Plenária, a co-orientação por docentes de outras instituições de ensino superior, desde que não incorra em ônus para a UESC.

Art. 7º - Durante o processo de elaboração do trabalho final, o professor orientador e o aluno deverão reunir-se regularmente, cabendo ao professor orientador estabelecer os horários de atendimento e registrar a freqüência do estudante a essas reuniões.

Art. 8º - Os alunos matriculados na disciplina LTA126 - Projetos Experimentais em Rádio ou Televisão - terão um encontro mensal com o professor coordenador da disciplina.

Parágrafo Único - Nesses encontros cada aluno fará uma exposição do andamento do seu trabalho, possibilitando que o professor coordenador acompanhe o desenvolvimento de todos os projetos.
 
Art. 9º - Trabalho de Conclusão de Curso será necessariamente individual.

Parágrafo Único - A participação de terceiros no trabalho prático dar-se-á como colaboração, devendo estar relatada no memorial descritivo.

TÍTULO III

DA AVALIAÇÃO

Art. 10 - A análise do Trabalho de Conclusão de Curso será feita pelo professor orientador e por dois pareceristas do quadro da UESC, ou de outra instituição desde que não haja ônus para UESC.

§ 1º - Os pareceristas deverão receber suas cópias do Trabalho de Conclusão de Curso até 30 (trinta) dias anteriores à data marcada para a apresentação pública.

§ 2º - Os pareceristas deverão devolver os projetos no prazo de 15 (quinze) dias para o atendimento a eventuais correções.
        
Art. 11 - Caberá ao Colegiado organizar, semestralmente, uma semana para apresentação pública dos Trabalhos de Conclusão de Curso.

§ 1º - A apresentação pública do Trabalho de Conclusão de Curso  deverá ocorrer na ante-penúltima semana letiva do semestre.

§ 2º - Cada aluno terá 20 minutos para apresentação do trabalho.

Art. 12 - A avaliação do aluno na disciplina LTA126 - Projetos Experimentais em Rádio ou Televisão - dar-se-á segundo os critérios que regem a avaliação das demais disciplinas da Universidade.

Art. 13 - De acordo com o calendário letivo da UESC, até o último dia do período determinado para a realização da prova final do semestre em curso, o aluno depositará no Colegiado do Curso 02 (duas) cópias do Trabalho de Conclusão de Curso, com a ata de lançamento de notas, acompanhadas de um resumo de cinco a dez linhas e de um disquete com o arquivo de texto em formato Word para Windows.

Art. 14 - Os trabalhos aprovados terão uma cópia (incluindo cópia do trabalho técnico-artístico) depositada na Biblioteca Geral da UESC e uma cópia do material arquivada na Coordenação do Colegiado do Curso.

Art. 15 - Os casos omissos serão objeto de deliberação pelo Colegiado do Curso.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 09 de julho de 2003



RENÉE ALBAGLI NOGUEIRA
PRESIDENTE

