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ANEXO 3
REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO (TCC)
TÍTULO I
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
CAPÍTULO I
NATUREZA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Art.1º O Trabalho de Conclusão do Curso, é uma exigência curricular para conclusão do curso de
Licenciatura em Matemática sendo previsto pelo Projeto Pedagógico, e deve ser compreendido
como parte da formação acadêmica e profissional do graduando.
§ 1° O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser orientado por um docente do curso de
Licenciatura em Matemática ou por outros docentes da instituição, que tenham experiência
comprovada na área de pesquisa de interesse do acadêmico.
§ 2° Não é permitido orientações de professores sem vínculo empregatício na Unespar campus
Paranaguá, bem como co-orientações. Professores de outras Instituições Públicas de Ensino
Superior, com convênio e/ou comprovante de parcerias em desenvolvimento de pesquisa com a
UNESPAR poderão co-orientar graduandos de Licenciatura em Matemática da UNESPAR - Campus
Paranaguá.
CAPÍTULO II
OBJETIVOS
Art.2º O Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Matemática atende os seguintes
objetivos:
I- capacitar o acadêmico para a elaboração de estudos e pesquisa;
II- levar o aluno a correlacionar e aprofundar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos no
curso;
III- propiciar ao aluno o contato com o processo de investigação;
IV- contribuir para o enriquecimento das diferentes linhas de estudo de seu curso, estimulando
no acadêmico a pesquisa científica articulada às necessidades da comunidade local, nacional e
internacional.
CAPÍTULO III
MODALIDADES
Art.3º O TCC pode se enquadrar em uma das seguintes modalidades:
I - pesquisa de campo;
II - pesquisa de laboratório;
III - pesquisa bibliográfica;
IV - pesquisa teórica;
V - Pesquisa em projetos de extensão.
CAPÍTULO IV
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TCC
Art.4º O prazo para elaboração e apresentação do TCC será determinado pelo Colegiado do Curso
de Licenciatura em Matemática, atendendo o seu Projeto Pedagógico, não podendo ultrapassar os
prazos previstos no calendário estabelecido pelo Colegiado.
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Parágrafo Único: O Trabalho de Conclusão de Curso é individual.
TÍTULO II
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIDÁTICA
CAPÍTULO I
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art.5° Serão responsáveis pela organização administrativa do TCC a coordenação do Colegiado do
Curso de Licenciatura em Matemática/Unespar Campus Paranaguá e o professor coordenador da
disciplina de Metodologia da Pesquisa/TCC (Comissão do TCC).
CAPÍTULO II
ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DA DISCIPLINA DE TCC
Art.6º Compete ao Coordenador da disciplina de TCC (Comissão do TCC):
I. Supervisionar integralmente a disciplina;
II. Acompanhar e avaliar as atividades e/ou decisões dos professores orientadores de TCC;
III. Atuar junto aos professores da área de Metodologia do Trabalho Científico e Pesquisa,
especialmente os orientadores do TCC, na supervisão da adequação do conteúdo das referidas
disciplinas desta área às exigências do Trabalho de Conclusão de Curso;
IV. Convocar e realizar reuniões periódicas com os professores orientadores e/ou alunos da
disciplina Trabalho de Conclusão de Curso;
V. Organizar administrativamente e formalmente e em tempo hábil, os alunos concluintes para os
professores orientadores, observando a coerência do tema que o aluno pretende desenvolver com
a área de atuação do professor orientador;
VI. Estipular juntamente com o Colegiado de Curso o número mínimo de laudas do TCC;
VII. Propor a coordenação pedagógica da UNESPAR - CAMPUS PARANAGUÁ e/ou da chefia do
colegiado de Licenciatura em Matemática da UNESPAR - CAMPUS PARANAGUÁ alteração deste
regulamento e a resolução de casos omissos.
CAPÍTULO III
SECÇÃO I
ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR
Art.7º Compete ao orientador do TCC:
I- Fixar os horários de atendimento aos orientandos e comunicar por escrito a Coordenação de
Curso.
II- Encaminhar ao Coordenador da disciplina (Comissão do TCC) o cronograma de atividades.
III- Entregar o formulário de orientação, contendo a frequência e avaliação bimestral dos alunos
devidamente preenchidos ao Coordenador de TCC.
IV- Informar o orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação respectivos.
V- Solicitar e avaliar os relatórios parciais que lhe for entregue pelo orientando, atribuindo-lhes
as respectivas considerações e orientações.
VI- Acompanhar o trabalho em todas as suas etapas.
VII- Verificar se o trabalho ajusta-se às normas técnicas de apresentação escrita.
VIII- Comparecer às reuniões, convocadas pelo Coordenador da disciplina de TCC (Comissão do
TCC), para discutir questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação
do Trabalho de Conclusão do Curso.
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IX- Comunicar ao Coordenador da disciplina de TCC(Comissão do TCC) quando ocorrerem
problemas, dificuldades e dúvidas relativas ao processo de orientação, para que este tome as
devidas providências.
X- Encaminhar a composição da banca examinadora 10 (Dez) dias úteis antes data marcada para
a defesa do TCC.
XI- Presidir a banca de defesa de TCC de seus orientandos.
XII- Assinar, junto com os demais membros da banca, a ata de defesa com a avaliação final do TCC.
SECÇÃO II
DO DOCENTE ORIENTADOR
Art. 8º O docente orientador terá a disposição de cada orientando uma hora/semanal (conforme
regimento interno da UNESPAR) para atendimento dos seus orientados de TCC.
Parágrafo único -. As horas de atendimento de cada orientando serão definidas pelo orientador
que deverá apontá-la em formulário próprio, no qual constara o controle da frequência do
orientando e sua assinatura.
Art. 9º Cada docente poderá orientar até no máximo 08 (oito) TCC por ano e no mínimo 03 (três)
orientados por ano.

CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES DO ORIENTANDO
Art. 10º São direitos do orientando:
I- Ter um professor orientador e definir com ele a temática do TCC;
II- Solicitar orientação diretamente ao professor escolhido ou por meio do Coordenador de Curso;
III- Ser informado sobre as normas e regulamentação do Trabalho de Conclusão do Curso.
Art. 11 São deveres do orientando:
I- Elaborar o projeto do TCC que deverá ser entregue ao professor orientador no prazo
determinado para a sua devida correção e encaminhar com todas as considerações do orientador
ao professor da disciplina de TCC(Comissão do TCC).
II- Cumprir o calendário fixado pelo Colegiado de Curso.
III- Cumprir as normas e regulamentação própria do Trabalho de Conclusão do Curso.
IV- Entregar versão preliminar para o orientador 45 (quarenta e cinco) dias antes da data de
apresentação de defesa ao Coordenador da disciplina de TCC, se solicitado;
VI Estar ciente que não será aceito o trabalho que não passou pela supervisão do professor
orientador passo a passo ou que tenha fugido ao universo temático estabelecido.
VII- Entregar o TCC aos membros da banca 20 (vinte) dias antes da data marcada para defesa.
VIII – O aluno deve entregar 3 (três) vias do TCC, sendo uma para cada um dos membros da banca
examinadora, encadernada de maneira simplificada (espiral).
IX- Enviar por e-mail em formatação PDF, à coordenadora da disciplina de TCC (Comissão do TCC),
a ata de defesa pública do TCC e realização de correções sugeridas pela Banca Examinadora, no
prazo de até 30 (trinta) dias após a data da defesa de TCC, acompanhado de uma cópia gravada
em CD.
X- Qualquer plágio identificado pelo orientador ou pela banca examinadora acarretará na
reprovação do acadêmico na disciplina de TCC.
§ 1° O não cumprimento do prazo do parágrafo anterior acarretará a anulação da defesa de TCC.
§ 2° Atraso na data da entrega do pré projeto e do projeto de TCC acarretará na perda de 01(um)
ponto, para cada atraso, na nota final da defesa de TCC.
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§ 3° Em caso de reprovação na defesa de TCC, o acadêmico terá um prazo de até 60 dias para
readequar seu TCC, sob a supervisão do orientador, e deverá ser marcada uma nova defesa de
TCC.
§ 4° A critério do orientador, este poderá alterar o tema do TCC.
Art. 12– Ausências superiores a 25% das orientações previstas determinarão a exclusão do aluno
do processo de TCC.
§ 1° O orientador poderá desistir da orientação, desde que justificado e entregue o documento a
coordenação da disciplina de TCC, para as devidas providências.
CAPÍTULO V
PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
Art. 13. O projeto de TCC será na mesma formatação de projetos PIC (Programa de Iniciação
Científica) da Pró-reitora de Pesquisa e Pós Graduação da UNESPAR. Também da carta de
confirmação de orientação devidamente preenchido pelo orientador e orientado (a).
Art. 14. O TCC poderá ser apresentado em forma de artigo ou monografia. Para a forma de artigo,
deverão ser encadernado e anexado junto ao artigo as normas da revista a qual o aluno optou. A
revista deve apresentar um qualis de no mínimo B4 (pela avaliação da CAPES) na avaliação dentro
da área de ciências ambientais.
§ 1° O não anexo das normas da revista indexada invalidará o TCC, resultando na reprovação do
acadêmico (a).
§ 2° A publicação do trabalho de TCC em revista indexada, não implica na aprovação do acadêmico
(a) na disciplina de TCC, pois terá que apresentar o TCC a uma banca avaliadora da UNESPAR Campus de Paranaguá, nomeada pelo orientador do trabalho (Comissão do TCC).
§ 3° Mesmo que o trabalho já tenha sido publicado a banca poderá solicitar alterações que forem
necessárias para a versão definitiva, a fins da disciplina de TCC.
§ 4° O aluno (a) deverá entregar a versão definitiva do artigo, anexando as normas da revista em
formatação PDF, à coordenação da disciplina de TCC, juntamente com a carta assinada da versão
definitiva do artigo pelo orientador e orientado.
Art. 15. A Monografia deverá constar de: capa, folha de rosto, dedicatória (opcional),
agradecimentos, epígrafe (opcional), sumário, listas (caso houver), resumo com 03 a 05 palavras
chaves, abstract com 03 a 05 palavras chaves (mesmas palavras do resumo), introdução, objetivo
geral, revisão da literatura, material e métodos, resultados e discussão, conclusão, referências
bibliográficas e anexos (caso seja necessário).
§ 1° A formatação deverá ser conforme normas ABNT???;
§ 2° O projeto e monografia de TCC deverá ser entregue encadernado em espiral.
§ 3° Evitar in puts.

TÍTULO III
CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
CAPÍTULO I
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Art. 16. O acadêmico será avaliado em duas modalidades:
1. Avaliação da apresentação oral;
2. Análise do trabalho escrito ou Publicação do TCC em revista indexada;
Art. 17. O trabalho escrito e a apresentação oral do acadêmico será avaliada por uma banca
examinadora composta por três docentes, que atribuirão, individualmente, nota ao trabalho.
Sendo um deles o presidente da Banca e orientador do aluno.
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.Art. 18 - Ao trabalho escrito será dada nota de 0,0 (zero) a 7,0 (sete) e a apresentação oral nota
de 0,0 (zero) a 3,0 (três).
§ 1° No trabalho escrito, cada membro deve avaliar a organização sequencial, a argumentação, a
profundidade do conteúdo, a correção gramatical e a correlação do conteúdo.
§ 2° Na apresentação oral, cada membro deve avaliar domínio do conteúdo, a clareza e a
objetividade do trabalho, a coerência entre o enunciado e a conclusão.
§ 3° Para a publicação do TCC em revista indexada, o aluno já terá a nota 6 (seis), e a banca irá
avaliar somente a apresentação do TCC, que valerá 4 (quatro) pontos. Porém, o aluno deverá
entregar uma cópia do artigo para cada membro da banca, no prazo de 20 dias antes da data da
defesa.
Art. 19. A nota final da apresentação do TCC será a média aritmética das 3 (três) notas atribuídas
ao trabalho pelos membros da banca examinadora.
§ 1º A avaliação será documentada em ata elaborada pelo Presidente da Banca (orientador do
TCC), onde devem constar as notas que cada examinador atribuiu ao aluno e anexada a ela a ficha
de avaliação correspondente.
§ 2° O aluno com nota final igual ou superior a 7,0 (sete) no TCC é considerado aprovado no
Trabalho de Conclusão do Curso.
§ 3º O aluno com média parcial igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete), fará uma
reapresentação do trabalho, em um período de 60 dias, para fazer as alterações necessárias no
TCC e reapresentá-lo à banca examinadora, na data e horário determinados pela Coordenação da
disciplina de TCC.
Art.20. No exame final de TCC, o trabalho escrito e a apresentação oral devem ser novamente
avaliados pela banca examinadora, recebendo a nota correspondente.
§ 1° A média final do aluno é a resultante da média aritmética entre a média parcial e a obtida no
exame final.
§ 2° É considerado aprovado no Trabalho de Conclusão do Curso, o aluno com média final igual ou
superior a 6,0 (seis).
CAPÍTULO II
COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA
Art.21. A Banca Examinadora será constituída pelo Orientador e por dois docentes examinadores.
§ 1º Os professores examinadores serão designados pelo professor orientador, considerando a
temática do TCC com a área de conhecimento específico do professor.
§ 2º Excepcionalmente e a critério do Colegiado do Curso, pode integrar a banca examinadora
docentes de outro colegiado, outra instituição ou profissional considerado autoridade na temática
do TCC a ser avaliado, desde que não acarrete custos monetários a UNESPAR.
CAPITULO III
DA DEFESA DO TCC
Art. 22 – As sessões de defesa do TCCs serão públicas, com datas e horários publicados e
divulgados nos murais da instituição.
Art. 23 - A duração da Banca Examinadora será de no máximo 45 minutos, para cada TCC assim
divididos:
I - apresentação oral terá duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de 25 (vinte e cinco)
minutos.
II – a arguição da banca examinadora terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos de argüição
pelos membros da banca examinadora com tolerância máxima de 5 (cinco) minutos.
Art.24 - A coordenação da mesa, o controle do tempo e a redação da ata serão de responsabilidade
do presidente da banca.
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TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25 – Não é permitido aos componentes das bancas examinadoras comentar sobre o conteúdo
do TCC antes da sua defesa.
Art. 26. Os custos da elaboração do TCC ficam a cargo do acadêmico.
Art. 27. Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelo Coordenador da
disciplina de TCC, em conjunto com o Colegiado do Curso.
Paranaguá, PR, 31 de agosto de 2016.
Prof. Luiz Renato Rodrigues da Cunha
Coordenador do Colegiado de Matemática /Unespar – Campus Paranaguá
Prof. Fernando Yudi Sakaguti
Prof. Mauro Roberto Santos
Profª. Solange Maria Gomes dos Santos
(Comissão do TCC)

