
REGULAMENTO TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 

 

Do Trabalho de Conclusão de Curso 
 

Art. 1º – Para a integralização da matriz curricular do Curso de História, como 

exigência   do   Bacharelado,   o   acadêmico   deverá   elaborar   Trabalho   de 

Conclusão de Curso. 

Art. 2º  – A exigência de Trabalho de Conclusão de Curso objetiva propiciar, 

aos acadêmicos do Curso de Graduação em História, experiência de pesquisa 

acadêmica que permita aprofundamento temático e teórico, contato significativo 

com  fontes,  consulta  à  bibliografia  especializada  e  problematização  da 

produção do conhecimento histórico, demonstrando, em sua conclusão, o grau 

de habilitação adquirido. 

Art. 3º  - O Trabalho de Conclusão de Curso, de caráter monográfico, deverá 

ser realizado pelo acadêmico individualmente, como resultado de pesquisa 

envolvendo consulta e interpretação de fontes, devidamente sustentada em 

discussões historiográficas e metodologias pertinentes à abordagem do tema 

escolhido. 

CAPÍTULO II 
 

Dos requisitos para elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão 

de Curso 

Art. 4º. – O Trabalho de Conclusão de Curso deverá executar, com as 

adaptações que se fizerem necessárias, o projeto de pesquisa aprovado na 

disciplina de Metodologia da Pesquisa em História. 

§ 1º -. O projeto de pesquisa aprovado conterá a indicação do tema bem como 

justificativa  da  escolha,  objetivos  da  pesquisa,  metodologia  a  ser  adotada, 

revisão bibliográfica pertinente e fontes a serem consultadas. 

§ 2º- Os temas de pesquisa de cada Trabalho de Conclusão de Curso serão 

definidos no processo de elaboração do respectivo projeto, na disciplina de 

Metodologia da Pesquisa em História, e terão como referência os temas e/ou 

linhas de pesquisa preferenciais dos professores do quadro do Departamento 

de História.



Art.  5º    –  Para  a  realização  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  cada 

acadêmico deverá ser orientado individualmente, ao longo do semestre em que 

estiver cursando a disciplina de Seminários de Trabalhos de Conclusão de 

Curso, por profissional com titulação mínima de Mestre, preferencialmente 

graduado   e/ou   pós-graduado   na   área   de   História,   escolhido   entre   os 

professores do quadro do Departamento de História da Universidade do Estado 

de Santa Catarina, efetivos ou colaboradores, e, em casos especiais, entre 

profissionais de outros departamentos da UDESC ou de outras instituições. 

§ 1º. - Todos os professores efetivos deverão estar disponíveis para a 

orientação de TCCs, sendo facultativa a orientação por parte de professores 

colaboradores e professores efetivos afastados ou licenciados, que deverão 

apresentar manifestação neste sentido ao Colegiado do Curso, no semestre 

anterior ao das defesas dos referidos trabalhos. 

§ 2º. - Para que professores externos ao Departamento de História orientem 

TCCs, os acadêmicos interessados deverão, no semestre de realização da 

disciplina de Metodologia da Pesquisa em História, encaminhar requerimento 

específico  ao  Colegiado  de  História,  justificando  o  pedido  e  indicando  o 

provável orientador, titulação e vinculação institucional. 

§ 3º. – A pedido do acadêmico, ou a critério do professor orientador, poderá 

existir um co-orientador, devidamente aprovado pelo Colegiado, e desde que a 

co-orientação não resulte em ônus para a Universidade do Estado de Santa 

Catarina. 

§ 4º. – É vedada a orientação de cônjuges e parentes até 4o. grau. 

(Item acrescentado após orientação da Pró-Reitoria de Ensino, por meio de 

ofício PROEN No. 044/2014 e aprovação do Departamento de História em 02 

de Julho de 2014) 

Art. 6º   – O compromisso de orientação deverá ser formalizado pelos 

acadêmicos e respectivos orientadores por meio de carta de aceite (Anexo 1) a 

ser encaminhada ao Colegiado de História ao término da disciplina de 

Metodologia da Pesquisa em História. 

Parágrafo único - O acadêmico poderá solicitar troca de orientador, e este 

poderá solicitar a desistência da orientação, mediante exposição de motivos e 

ciência de ambos, com aprovação do Colegiado do Curso. 

Art. 7º – A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso será acompanhada 

tanto pelo professor orientador, por meio de reuniões periódicas, como pelo 



professor   responsável   pela   disciplina   de   Seminários   de   Trabalhos   de 

Conclusão de Curso, por meio das atividades nela previstas. 

Art. 8º – A disciplina de Seminários de Trabalho de Conclusão de Curso sera 

semi-presencial,  cabendo  ao  professor  responsável  orientações  de  caráter 

geral quanto a encaminhamentos que se fizerem necessários, bem como a 

organização dos seminários e das bancas de defesa pública. 

Art. 9º   – Será obrigatória, na disciplina de Seminários de Trabalhos de 

Conclusão de Curso, a apresentação preliminar, em Seminário de Monografia, 

do Trabalho de Conclusão de Curso de cada acadêmico, facultada a presença 

dos respectivos orientadores. 

Art. 10 – O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser elaborado conforme 

recomendações do Manual Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da 

UDESC, recomendando-se que deverá ter entre 40 (quarenta) e no máximo 

100 (cem) laudas. Na apresentação dos trabalhos, deve ser observado o Art. 
 

14 – Da apresentação dos Trabalhos, itens I, II e III da Instrução Normativa 
 

PROEN n.01/2006: 
 

“I - Os principais dados de identificação da obra deverão constar na folha de 

rosto, quase sejam: Identificação da Instituição, nome do autor, título, subtítulo 

(se houver), número do volume (se houver), natureza do trabalho, nome do 

orientador e co-orientador (se houver), local, cidade, UF da Instituição, ano da 

entrega; 

II – O título, resumo e as palavras-chave que deverão ser apresentadas nos 

idiomas inglês e português; 

III – O resumo deverá ter no máximo de 150 a 500 palavras; 
 

IV – Deve ser apresentado um número mínimo de 3 (três) palavras-chave ou 

expressões e para sua  definição, recomenda-se  a  consulta  ao vocabulário 

controlado adotado pela biblioteca setorial e sob a orientação de profissionais 

bibliotecários”. 

Art. 11º   – Para que possa efetuar a apresentação final perante uma banca 

examinadora, o acadêmico deverá depositar, no  setor da  Coordenação  do 

Curso de História, uma cópia em papel (impressas por computador) e uma em 

forma digital (CD ROM) de seu Trabalho de Conclusão de Curso, assinando, 

na ocasião, Termo de Autorização, de acordo com a Instrução Normativa 

PROEN   n.   001/2006   –   PROEN.   Uma   cópia   final,   havendo   ou   não 

reformulações após a realização da Banca de Defesa, deve ser entregue em 

capa dura. 

 



CAPÍTULO III 
Da avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

Art. 12º – Cada Trabalho de Conclusão de Curso será apresentado em sessão 

pública  de  defesa  e  submetido  a  banca  examinadora  composta,  além  do 

próprio orientador, por dois outros profissionais, preferencialmente 1 (um) 

professor do Departamento de História da Universidade do Estado de Santa 

Catarina e 1 (um) professor de outro departamento da mesma universidade ou 

de outra instituição, todos com titulação mínima de Mestre. 

§ 1º. – A composição da banca examinadora será acrescida de um membro 

nos casos em que houver co-orientador. 

§ 2º. – A participação de membro externo à Universidade do Estado de Santa 
 

Catarina não deverá acarretar ônus para a instituição. 
 

§ 3º.- Todos os professores efetivos deverão estar disponíveis para integrar 

bancas examinadoras de Trabalhos de Conclusão de Curso, sendo facultativa 

a participação de professores colaboradores e professores efetivos afastados 

ou licenciados. 

§ 4º.- As sessões públicas de defesa devem ser realizadas até o término do 

semestre letivo para o qual estiverem previstas. 

Art. 13º   – A escolha dos integrantes das bancas examinadoras deverá 

privilegiar a convergência entre seus temas de pesquisa e os temas dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso que forem convidados a examinar. 

§ 1º. – Com o intuito de garantir a qualidade da apreciação dos trabalhos e da 

elaboração das arguições, os professores do Departamento de História, ou 

professores convidados, não poderão integrar, no mesmo semestre, mais de 5 

(cinco) bancas examinadoras, incluídas aquelas que integrarem na condição de 

orientadores. 

§ 2º. – Será vedada, no mesmo semestre letivo, a repetição integral da 

composição de uma banca, bem como evitada a sua repetição parcial por mais 

de três vezes. 

§ 3º. – A composição das bancas examinadoras deverá ser encaminhada pelos 

professores orientadores e aprovada pelo Colegiado de História até quinze dias 

úteis antes da data de início das defesas dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso. 

§ 4º. – A Coordenação do Curso deverá disponibilizar a todos os professores a 

listagem das bancas examinadoras, observadas estas normas.



Art. 14º – Cópias em papel dos Trabalhos de Conclusão de Curso deverão ser 

fornecidas  aos  membros  da  banca  examinadora  com  antecedência  de  no 

mínimo dez dias em relação à data da defesa, de modo que haja tempo hábil 

para sua apreciação e para elaboração da arguição. 

Art. 15º – A sessão de defesa pública do trabalho de Conclusão de Curso será 

aberta   pelo   orientador,   seguindo-se   a   apresentação   do   trabalho   pelo 

acadêmico, a arguição por parte dos membros da banca examinadora e as 

respostas do acadêmico à banca, não ultrapassando cada uma dessas fases o 

intervalo de vinte minutos. 

Art. 16 – Findas as arguições e respostas, os membros da banca examinadora 

reunir-se-ão,    em    separado,    para    discutir    as    notas    que    atribuirão 

individualmente  ao  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  chegando  à  média 

aritmética que resultará na nota final. 

§  1º.  –  As  notas  serão  atribuídas  com  base  nos  critérios  de  avaliação 

estabelecidos para o Trabalho de Conclusão de Curso, conforme constam no 

Anexo 2, e que poderão ser periodicamente reformulados pelo Colegiado do 

Curso. 

§ 2º. – Para que o trabalho seja aprovado, deverá ser alcançada média 

aritmética igual ou superior a 7,0 (sete), que corresponderá à média final para 

aprovação na disciplina. 

§ 3º. – A obtenção de média aritmética inferior a 7,0 (sete) resultará na 

reprovação do acadêmico na disciplina de Seminários de Trabalhos de 

Conclusão de Curso, que deverá ser novamente cursada por ele. 

Art. 17º  – Tendo a banca examinadora chegado à média final a ser atribuída 

ao Trabalho de Conclusão de Curso, serão chamados o acadêmico e o público 

presente  à  defesa  para  a  leitura  da  ata  de  defesa  pública,  devidamente 

assinada pelos membros da banca. 

CAPITULO V 
 

Das disposições finais 
 

Art. 18º   - No início do semestre letivo de realização da disciplina de 

Metodologia  da Pesquisa  em  História, os membros do  quadro docente  do 

Departamento de História submeterão ao Colegiado de História, para 

aprovação,   os   temas   e/ou   linhas   de   pesquisa   que   entendam   como 

preferenciais, manifestando igualmente sua disponibilidade para orientação de



Trabalhos de Conclusão de Curso e/ou integração de bancas examinadoras, 

informações que deverão ser tornadas públicas pelo Coordenador. 

§ 1º- Os temas e/ou linhas de pesquisa entendidas como preferenciais pelos 

docentes dirão respeito: 

a) Aos temas de suas pesquisas atuais, traduzidos em projetos de pesquisa já 

realizados ou em andamento; 

b) Aos temas de pesquisa relacionados às suas respectivas dissertações de 
 

Mestrado ou teses de Doutorado. 
 

c)   Aos   temas   mais   diretamente   vinculados   à(s)   disciplina(s)   de   seus 

respectivos concursos de ingresso na Universidade do Estado de Santa 

Catarina. 

§ 2º - Cada profissional poderá orientar até 3 (três) Trabalhos de Conclusão de 

Curso no mesmo semestre letivo, podendo o Colegiado do Curso de História 

ampliar esse limite, até o número máximo de 5 (cinco) Trabalhos de Conclusão 

de Curso, desde que a ampliação seja devidamente justificada, e tendo em 

vista a disponibilidade de professores do quadro do Departamento de História, 

além do número de alunos a serem orientados. 

Art.  19  -  Os  casos  omissos  deverão  ser  encaminhados  à  apreciação  do 
 

Colegiado do Curso de História. 
 

Art. 20 - As normas relativas aos Trabalhos de Conclusão de Curso passam a 

vigorar a partir de sua aprovação pelo Colegiado do Curso de História, devendo 

ser amplamente divulgadas entre os graduandos do Curso de História, por 

todos os meios para esse fim disponíveis no Centro de Ciências da Educação, 

e obrigatoriamente apresentadas na disciplina de Metodologia da Pesquisa em 

História. 

 
 
Florianópolis, 29 de novembro de 2005 

 

Colegiado do Curso de História



 

 

ANEXO I 
 
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA –UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO – FAED 

CURSO DE HISTÓRIA 
 
 
 
CARTA DE ACEITE 

 
Com     a     assinatura     do     presente     documento,     o(a)     acadêmico(a) 
  , na condição de 
orientando(a),                                                                                                       e 
                                                                                                            (nome do(a) 
orientador(a) 

(titulação),           vinculado           à 
                                                                    (IES ou outra instituição com a qual 
mantém vínculo), na condição de orientador(a), estabelecem compromisso de 
orientação do  Trabalho de Conclusão do Curso de História da Universidade do 
Estado          de          Santa          Catarina          por          ora          intitulado 

 
                                                                                                            . 

Florianópolis,        de                        de              . 

 
Assinatura                                        do(a)                                        orientador(a): 

Assinatura           do(a) 
acadêmico(a):    
Obs.: Atuará, como co-orientador(a), 

 
orientador(a)), 

 

 
                               (nome   do(a)   co-

                                                                (titulação), vinculado à 
                                                                                                   (IES    ou    outra 
instituição com a qual mantém vínculo). 

 
Assinatura                                     do(a)                                     co-orientador(a): 

 
 
 

Ciente da chefia do Departamento de História:



 
 
 

ANEXO II 
 

Critérios de Avaliação 
para o Trabalho de Conclusão de Curso 

Fundamentação teórico-metodológica 0 a 2,5 

Qualidade do trabalho com as fontes 
(levantamento e análise/interpretação) 

0 a 2,5 

Coerência da argumentação 0 a 2,0 

Qualidade da redação 0 a 1,5 

Adequação às normas da ABNT 0 a 1,5 

Nota máxima: 10,0 


