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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 51/2005   




O 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 56ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de outubro de 2005,



RESOLVE



Art. 1º - Aprovar, em conformidade com o Anexo Único desta Resolução, o Regulamento de Trabalho de Conclusão do Curso de Ciências Econômicas da UESC.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 08 de novembro de 2005




ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
PRESIDENTE



ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 51/2005


REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 
DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

CAPÍTULO 1
DA CONSTITUIÇÃO E DA FINALIDADE

Art. 1o – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de graduação em Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), é obrigatório para a obtenção do grau de bacharel em Ciências Econômicas, conforme a Resolução MEC 11/84 e Resolução CONSEPE/UESC 026/2002.

Art. 2o – O TCC tem por finalidade estimular e iniciar os alunos na produção científica, oportunizando a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso e o aprimoramento da capacidade de interpretação da ciência econômica, enquanto ciência social, e, como tal, comprometida com as soluções dos problemas econômicos da sociedade.

Art. 3o - O TCC consiste em um conjunto de atividades relacionadas à elaboração de um trabalho científico que deverá ser desenvolvido pelos alunos do curso de Ciências Econômicas, nas disciplinas Técnicas de Pesquisa, Monografia I ou Monografia II, sobre um tema da área de economia, podendo incluir abordagens sócio-político-culturais e ambientais. 


CAPÍTULO 2
DA ORGANIZAÇÃO  E DO FUNCIONAMENTO

Art. 4o - O TCC desenvolvido pelos alunos  nas disciplinas Técnicas de Pesquisa, Monografia I e Monografia II, compreende, respectivamente, as 3 (três) fases seguintes:

a)	Fase I - Elaboração de um Projeto, que consiste na delimitação do tema, o problema e sua importância, objetivos geral e específicos, referencial teórico e/ou revisão de literatura, pertinente à temática escolhida,  e  procedimentos metodológicos;
b)	Fase II – Desenvolvimento da pesquisa, incluindo levantamento de dados primários e,ou secundários, análise, interpretação e   discussão dos dados.
c)	Fase III - Redação e apresentação de um trabalho final, em conformidade com as normas apresentadas no Manual de Normatização para Trabalhos Técnico-científicos da UESC ou da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Art. 5o - A organização do TCC comporta os seguintes atores:

	o aluno;
	os professores das disciplinas Técnicas de Pesquisa, Monografia I e Monografia II; 

o orientador;
	os componentes da Banca Examinadora;
	o Colegiado do Curso de Ciências Econômicas.

Parágrafo Único – O aluno deverá escolher um orientador no prazo de 30 dias, do início das aulas da disciplina Técnicas de Pesquisa.

Art. 6o  - São atribuições da Coordenação do Colegiado de Ciências Econômicas:

	divulgação do regulamento do TCC, bem como o estabelecimento dos prazos; 
	divulgação das áreas de atuação dos orientadores e do número de vagas disponíveis por orientador;

aprovação da composição da Banca Examinadora; 
	acompanhamento do processo  de avaliação do TCC;
	recebimento e encaminhamento de uma cópia da monografia, aprovada, para a Biblioteca Central.


CAPÍTULO 3
DA ORIENTAÇÃO

Art. 7o  -  Poderá ser orientador:

I.	qualquer professor lotado no Departamento de Ciências Econômicas;
II.	qualquer professor de outro departamento da UESC e professor ou técnico de nível superior de outra Instituição, com titulação mínima de Mestre, cuja área de conhecimento esteja relacionada ao tema escolhido pelo aluno, após  cadastramento no Colegiado do Curso de Ciências Econômicas.

Art. 8o - Compete ao orientador:

I.	elaborar um  cronograma de atividades com o aluno para o desenvolvimento do TCC;
II.	colaborar com o aluno na escolha e definição do tema do TCC;
III.	orientar os alunos em todas as fases do processo de elaboração do projeto, desenvolvimento da pesquisa e da redação de monografia;
IV.	encaminhar o TCC aos outros membros da Banca Examinadora para que verifiquem se o mesmo está qualificado para a defesa até 30 (trinta) dias antes do término do período letivo, informando o parecer ao professor da disciplina Monografia II;
V.	recomendar a publicação do edital sugerindo os componentes da Banca Examinadora até 15(quinze) dias antes do término do período letivo, como também o local e horário para a defesa da monografia pelo aluno.

Parágrafo Único – O orientador ou o aluno poderá desistir da orientação, desde que apresente justificativa formal ao Colegiado do curso.


CAPÍTULO 4 
DA BANCA EXAMINADORA 

Art. 9o - A Banca Examinadora será constituída:

	pelo orientador, que é o seu presidente;
	por mais dois membros, cuja área de conhecimento esteja relacionada ao tema escolhido pelo aluno, dos quais pelo menos um seja professor do departamento de Ciências Econômicas da UESC.


Art. 10 - Compete à Banca Examinadora:

I.	avaliar e qualificar a monografia, informando o parecer ao presidente da Banca, até 15 (quinze) dias antes do término do período letivo;
II.	avaliar a apresentação oral da monografia;
III.	encaminhar, por meio do seu presidente, o laudo de avaliação ao Colegiado do Curso de Ciências Econômicas, obedecendo aos critérios previstos no artigo 12.


CAPÍTULO 5 - DA AVALIAÇÃO

Art. 11 - A avaliação do TCC, desenvolvida nas disciplinas Técnicas de Pesquisa e Monografia I, deverá ser processual e dinâmica, sendo de total responsabilidade dos professores das respectivas disciplinas.

Art. 12 - A avaliação da monografia, desenvolvida na disciplina Monografia II será responsabilidade do professor da disciplina, do orientador e da Banca Examinadora, obedecendo aos seguintes critérios:

	o professor da disciplina atribuirá uma nota, de zero a dez (com peso 3), levando em consideração o desempenho do aluno na disciplina;                                                  
	na qualificação interna, a Banca Examinadora atribuirá uma nota de zero a dez (com peso 7), considerando o desempenho da apresentação oral,  a adequação às normas técnicas,  análise e julgamento do conteúdo científico da monografia.
	o aluno que necessitar realizar correções em seu trabalho, sugeridas pela Banca Examinadora, deve apresentar a monografia devidamente corrigida antes da apresentação pública, quando obterá a sua qualificação.


Parágrafo Único – O aluno só será considerado aprovado na disciplina Monografia II após entregar ao professor três exemplares da Monografia, devidamente qualificada pela Banca Examinadora, sendo uma cópia impressa e duas em CD-ROM).


CAPÍTULO 6
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

	Art. 13 – Caberá ao Colegiado do Curso de Ciências Econômicas fornecer todos os formulários necessários ao funcionamento do TCC, bem como dirimir os casos omissos neste regulamento.

Art. 14 - Este regulamento entrará em vigor a partir do início do semestre letivo 2006-I e da sua aprovação pelo CONSEPE, revogando as disposições em contrário. 

Campus Professor Soane Nazaré de Almeida, 08 de novembro de 2005.




ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
PRESIDENTE






