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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Campus Universitário - Trindade - Caixa Postal 476 
CEP 88010-910 - Florianópolis - Santa Catarina 

Centro Sócio-Econômico 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
REGULAMENTO INTERNO - Curso de Pós-Graduação (Especialização) em 

Controle da Gestão Pública Municipal– modalidade a distância 
  
 

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1° - O presente regulamento tem como objetivo normatizar as atividades relacionadas à 
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), representado pela disciplina CCG 9601 
(Trabalho de Conclusão de Curso), integrante do currículo do Curso de Pós-Graduação 
(Especialização) em Controle da Gestão Pública Municipal - modalidade a distância -, do 
Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
 
TÍTULO II - DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS 
 
Art. 2°  - O programa da disciplina CCG 110094 (TCC) consiste em um trabalho individual de 
conclusão de curso a ser elaborado sob a orientação de um professor do Departamento de 
Ciências Contábeis da UFSC. 
 
 § 1°- Compreende-se por TCC um trabalho de pesquisa científica que trate de um 
problema ou de um tema específico, podendo ser elaborado sob a forma de uma monografia ou 
de um artigo científico. 
 

§ 2° - O TCC (monografia ou artigo científico) deve abordar a análise, a discussão e o 
gerenciamento do conhecimento que se relacione com os temas principal e/ou correlatos do 
curso. 
 
CAPÍTULO II – DOS PRÉ-REQUISITOS DA DISCIPLINA  CCG  110094 (TCC) 
 
Art. 3° -  O pré-requisito inicial da disciplina CCG 110094   (TCC) é a aprovação na disciplina  
9102 (Técnicas de Pesquisa). 
 
Art. 4° - A partir da aprovação na disciplina CCG 110094   o aluno poderá iniciar o 
desenvolvimento do TCC, para o qual deverá buscar um orientador dentre os professores do 
Departamento de Ciências Contábeis da UFSC cadastrados para orientação, de acordo com a 
linha de pesquisa do professor. 
 
 Parágrafo Único – A matrícula na disciplina CCG 110094   só será efetivada após a 
aceitação da orientação, por parte do professor orientador, oficializada mediante 
encaminhamento à Coordenação de TCC do formulário “Confirmação de Orientação”, impresso 
e assinado pelo professor orientador. 
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CAPÍTULO III – DO CONTEÚDO E DA FORMA DO TCC  
 
Art. 5°  - O TCC obedecerá, quanto à forma, as normas da ABNT, e os modelos disponíveis no 
endereço <http://www.bu.ufsc.br/modules/conteudo/index.php?id=14> (para monografia) e 
<http://www.bu.ufsc.br/design/ArtigoCientifico.pdf> (para artigo científico). 
 
Art. 6 º - A Coordenação de TCC organizará um cronograma de defesas dos TCCs da disciplina 
CCG 110094   (TCC), que será divulgado no ambiente virtual de ensino e aprendizagem 
(AVEA). 
 
CAPÍTULO IV – DAS ORIENTAÇÕES E DOS ORIENTANDOS 
 
Art. 7 º - Cada orientação equivale a uma hora-aula semanal, devendo o professor, a partir da 
formalização da orientação e matrícula do aluno na disciplina CCG 110094   (TCC), registrar a 
orientação no formulário de extensão da UFSC. 
 
Art. 8 º - O resultado final do TCC é de responsabilidade do aluno que o elaborou, o que não 
exime o professor orientador de desempenhar suas atribuições com dedicação. 
 
CAPÍTULO V – DAS ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS 
 
Art. 9 º - Os alunos matriculados na disciplina CCG 110094   terão, junto à Coordenação de 
TCC, os seguintes deveres: 

a) freqüentar as reuniões (chat e/ou fórum) convocadas pelo(a) coordenador(a) e pelos 
professores orientadores; 

b) manter contatos com o professor orientador, conforme cronograma definido por 
ambos, para discussão e aprimoramento de seu trabalho, podendo o orientador 
solicitar contato por meio de chat, fórum, e-mail ou qualquer outro meio de 
comunicação; 

c) ao término da elaboração do trabalho, enviar à Coordenação de TCC, por e-mail, o 
Formulário “Solicitação de Agendamento de Defesa de TCC”, para que se proceda ao 
agendamento – respeitando-se o período definido para defesa de TCC; 

d)  encaminhar à Coordenação de TCC, por Sedex, através da Coordenação do Pólo, três 
vias impressas do trabalho elaborado, encadernadas em espiral, observando para que 
o trabalho chegue em Florianópolis 20 (vinte) dias antes da data agendada para a 
defesa do TCC, de forma a possibilitar a sua entrega aos professores que integrarão a 
banca em tempo hábil; 

e) apresentar e defender a versão final do TCC de acordo com as instruções da 
Coordenação de TCC; 

f) obedecer aos prazos e comparecer no dia e horário marcados pela Coordenação de 
TCC, ao pólo correspondente, para apresentar e defender a versão final de seu 
trabalho; 

g) o aluno que entregar o TCC e não comparecer para a defesa oral na data e horário 
marcados será automaticamente reprovado. O orientador, neste caso, ficará 
desobrigado de suas responsabilidades e o Departamento considerará que o mesmo 
concluiu sua tarefa com o aluno; 

h) o aluno deverá, quando solicitado pelo orientador e membros da banca de defesa, 
fazer as alterações recomendadas no TCC defendido; 

i) depois de realizados os ajustes solicitados pela banca e de o orientador ter analisado e 
aprovado a versão final do trabalho, o aluno deverá entregar ao Coordenador do pólo, 
para que seja enviada à Coordenação de TCC, a versão final do trabalho, em até 20 
(vinte) dias após a data da defesa;  
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j) devem ser entregues pelo aluno os seguintes documentos: uma cópia do trabalho em 
meio eletrônico (CD) e; tratando-se de monografia, uma via encadernada em capa 
dura; tratando-se de artigo científico, uma via encadernada em espiral e se tiver sido 
publicado em periódico ou evento, cópia da certificação e cópia impressa do 
periódico ou dos anais em que conste o trabalho.   

 
CAPÍTULO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS ORIENTADORES 
 
Art. 10 – Os professores orientadores terão, junto à Coordenação de TCC, as seguintes 
obrigações: 

a) participar das reuniões convocadas pelo(a) coordenador(a); 
b) manter contatos com os alunos orientandos, conforme cronograma definido por 

ambos; 
c) comparecer no dia, horário e local previamente definidos, para participar das defesas 

para as quais estiver designado; 
d) no dia da defesa, presidir a banca dos seus orientandos e proceder à avaliação final 

conforme normatização da Coordenação de TCC. 
 
CAPÍTULO VII – DA DEFESA E DA AVALIAÇÃO 
 
Art. 11 – A defesa da monografia ou do artigo científico é de natureza pública, e ocorrerá 
através de vídeo-conferência ou outro meio de comunicação síncrona, em que o aluno estará no 
pólo a que pertence e a banca avaliadora estará disponível no horário marcado. 
 

§ 1º - A banca será composta por 2 (dois) a 3 (três) membros nomeados pela Coordenação 
de TCC, sendo o professor orientador o seu presidente. 
 

§ 2º - A nota do TCC será composta considerando-se o seguinte: 40% refere-se à parte 
escrita e 60% refere-se à parte oral. 

 
§ 3º - Os critérios a serem considerados na avaliação da monografia e do artigo científico 

serão definidos pela Coordenação de TCC.   
 

§ 4º - Se o TCC for elaborado sob a forma de um artigo científico, a nota que se refere à 
parte escrita (40%) será definida da seguinte forma: 

a) artigo não publicado: nota dada pela banca examinadora, a partir do texto escrito 
entregue pelo aluno; 

b) artigo publicado: 

Artigo científico publicado em: Nota final do aluno 
Periódicos A1, A2, B1, B2, B3 e B4 A 

Periódicos B5 A 

Periódicos C B 

Evento classificado como A  A 

Evento classificado como B  B 
 
§ 5º - Artigos científicos publicados no Congresso UFSC de Controladoria e Finanças e 

no Congresso UFSC de Iniciação Científica em Contabilidade são aceitos para fins de validação 
de TCC, sendo equiparados, para fins de atribuição de nota final ao aluno como “Evento 
classificado como A”, lhe sendo atribuída a nota correspondente. 

 
§ 6º - Se o TCC for elaborado sob a forma de uma monografia, a nota que se refere à 

parte escrita (40 %) será atribuída pela banca examinadora a partir do texto entregue pelo aluno. 
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§ 7º - Excepcionalmente, a juízo da Coordenação de TCC, a banca poderá ser constituída 

por membros de outros departamentos ou de outras universidades, com conhecimentos na área 
de abrangência do trabalho. Os critérios para compor a banca serão determinados pela 
Coordenação de TCC. 
 
Art. 12 - Se o TCC a ser defendido for entregue fora do prazo, por dolo do aluno, este estará 
automaticamente reprovado. 
  
Art. 13 - A Coordenação de TCC divulgará a composição das bancas e o horário agendado para 
a defesa de cada trabalho.  
 
 Parágrafo Único – Os membros designados para a banca terão, a contar da data de sua 
designação, 10 (dez) dias para proceder à leitura do trabalho. 
 
Art. 14 - O aluno terá até l5 (quinze) minutos para apresentar seu TCC, e cada membro da banca 
terá 10 (dez) minutos para argüições e comentários, estando incluído neste tempo a resposta do 
aluno.  
 
 Parágrafo Único – O tempo total da defesa não deverá ultrapassar  45 (quarenta e cinco) 
minutos. 
 
Art. 15 - A atribuição da nota final ao TCC obedecerá ao sistema adotado no Curso de 
Especialização em relação à exigência mínima de nota para aprovação nas demais disciplinas do 
currículo. A nota final será transformada em conceito, conforme projeto do curso. 
 
 § 1º - Caberá à Coordenação de  TCC elaborar os cálculos necessários para atribuição da 
nota final, a qual será o resultado da média ponderada das notas dos membros da banca e, a 
seguir, providenciar a divulgação. 

 
§ 2º - A conversão da nota final em conceitos obedecerá aos seguintes intervalos: 

8,75 a 10,0 – A 
7,75 a 8,74 – B 
5,75 a 7,74 – C 
0,00 a 5,74 – E 
Não apresentação - I 

 
Art. 16 – Ao aluno será vedada, sob qualquer alegação, a reapresentação do TCC à banca 
examinadora. 
 
 § 1º - A banca, por maioria, poderá sugerir ao aluno, com conhecimento da Coordenação 
de TCC, que reformule o trabalho. Tais reformulações não devem, porém, implicar alteração na 
nota atribuída por ocasião da defesa. 
 
 § 2º - Se um membro da banca julgar necessária a reformulação do TCC antes de atribuir 
sua nota, deverá fazer constar da Ata os procedimentos que julgar cabíveis no caso. 
 
 § 3º - A nota final somente será tornada oficial após ter o aluno cumprido as exigências 
determinadas pelos membros da banca e as deste regulamento. 
 
 § 4º - A nota final será entregue à Secretaria Geral do Curso, pela Coordenação de TCC, 
após a entrega pelo aluno da versão final, conforme estabelecido no Artigo 9º. 
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CAPÍTULO VI – DAS ATRIBUIÇÕES DOS TUTORES E COORDEN ADORES DE 
PÓLO 
 
Art. 17 – Os tutores presenciais terão, junto à Coordenação de TCC, as seguintes obrigações: 

a) manter os alunos informados sobre os prazos relacionados ao TCC; 
b) ao término da elaboração do TCC, a pedido dos alunos, auxiliá-los quanto ao 

preenchimento e envio do formulário “Solicitação de Agendamento de Defesa de 
TCC”, ao professor orientador, para que este encaminhe à Coordenação de TCC e se 
proceda ao agendamento; 

c) nas datas e horários agendados para defesas de TCC, acompanhar os alunos que 
estiverem defendendo seus trabalhos. 

 
Art. 18 – Os coordenadores de pólo terão, junto à Coordenação de TCC, as seguintes 
obrigações: 

a) receber e manter sob sua responsabilidade uma cópia do protocolo do envio por 
Sedex das três vias impressas do TCC, encadernadas em espiral, à Coordenação de 
TCC; 

b) receber a versão final do TCC dos alunos do pólo e encaminhar à Coordenação de 
TCC, conforme determinado no Artigo 9º deste regulamento.     

c) nas datas e horários agendados para defesas de TCC, acompanhar os alunos que 
estiverem defendendo os seus trabalhos. 

 
Art. 19 – Os tutores a distância terão, junto à Coordenação de TCC, as seguintes obrigações: 

a) quando solicitados pelos alunos, auxiliá-los na elaboração do TCC, no que se refere à 
indicação de material bibliográfico, atendimento às normas da ABNT, elaboração do 
enquadramento e dos procedimentos metodológicos do trabalho; 

b) quando solicitados pela Coordenação de TCC e pelos professores orientadores, dar-
lhes apoio na condução das atividades da orientação e administrativas. 

 
TÍTULO III - DA COORDENAÇÃO DE TCC 
 
Art. 20 - A Coordenação de TCC do Curso de Pós-Graduação (Especialização) em Controle da 
Gestão Pública Municipal estará subordinada, administrativamente, à Chefia do Departamento 
de Ciências Contábeis. 
 
Art. 21 – A Coordenação de TCC será exercida por professor do CCN indicado pelo 
Coordenador do Curso de Pós-Graduação (Especialização) em Controle da Gestão Pública 
Municipal. 
 
Art. 22 - Para desenvolver e executar as atividades inerentes à Coordenação de TCC, o professor 
coordenador disporá de 2 (duas) horas semanais como atividade de extensão.  
 
Art. 23 – Compete à Coordenação de TCC:  

a) redigir normas e instruções sobre as atividades inerentes à sua área de atuação e 
competência; 

b) divulgar entre os alunos do Curso as normas e demais informações sobre o Trabalho 
de Conclusão de Curso; 

c) promover reuniões (chat ou fórum) com os alunos matriculados na disciplina CCG 
110094    (TCC) para transmitir-lhes as orientações necessárias; 

d) designar um professor orientador, se necessário, para alunos matriculados na 
disciplina CCG 110094   (TCC), nos termos do Artigo 4º, parágrafo único; 

e) supervisionar e gerenciar a manutenção do arquivo dos TCCs; 
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f) manter sob sua responsabilidade arquivo organizado e disponibilizar para consulta os 
TCCs aprovados; 

g) encaminhar os Trabalhos de Conclusão de Curso à biblioteca setorial do CSE, para 
que fiquem à disposição dos alunos; 

h) decidir sobre qualquer impasse referente às atividades da Coordenação de TCC, 
cabendo recurso de sua decisão ao Colegiado do Curso; 

i) propor alterações neste regulamento, submetendo-as ao Colegiado do Curso; 
j) representar a Coordenação de TCC junto aos órgãos competentes da UFSC; 
k) convocar, quando necessário, reuniões com os professores orientadores e/ou alunos 

para tratar de assuntos relacionados ao TCC; 
l) desenvolver e executar outras atividades inerentes à área de atuação da Coordenação 

de TCC. 
 
TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 24 – Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Coordenação de TCC, 
ouvido, quando necessário, o Colegiado do Curso. 
 
Art. 25 – Em casos definidos em lei e de força maior, e a critério da Coordenação de TCC e dos 
professores orientadores, poderão ser alterados prazos, datas e locais relacionados à defesa e 
outros aspectos relacionados aos TCCs. 
 
Art. 26 – Este regulamento entra em vigor no início do Curso de Pós-Graduação 
(Especialização) em Controle da Gestão Pública Municipal - modalidade a distância. 

 
 
Florianópolis, 2013. 


