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Normas Complementares à Resolução n°120/06 – COEPP, de 07 de
dezembro de 2006, referente ao Regulamento do Trabalho de Conclusão
de Curso para os cursos de Graduação da UTFPR.

O colegiado do curso de Engenharia Civil da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná – Câmpus de Guarapuava, no uso de suas atribuições e
considerando a necessidade de estabelecer de forma adequada e consistente
normas e instruções complementares no âmbito do curso de Engenharia Civil,
no 26 de setembro de 2017.

RESOLVE:

CAPÍTULO I

Objetivos e características

Art. 1° - Este documento é completar à Resolução n°120/06 – COEPP, de 07
de dezembro de 2006, e é dever do aluno conhecer e seguir todo o
regulamento.

Art. 2° O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade obrigatória,
desenvolvida individualmente, de acordo com as seguintes regras:

§1° Quando a pesquisa for desenvolvida envolvendo um grupo de
alunos, as monografias deverão ser individuais, originais e distintas,
assistidas pelo professor orientador e sob a coordenação geral do
professor responsável pelo TCC.

Art. 3° O processo do TCC compreende etapas sucessivas, desenvolvidas nos
períodos constantes na matriz curricular, sendo TCC 1 no 9º período e TCC 2
no 10º período.

Art. 4° As áreas de desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso da
Engenharia Civil serão ofertadas nas áreas afins da Engenharia Civil.

Art. 5° Professores não lotados na UTFPR-GP, poderão somente co-orientar
TCCs, desde que aprovado pelo colegiado do curso de Engenharia Civil,
mediante comprovação de vínculos com projetos de pesquisa desenvolvidos
com o aluno em questão.



CAPÍTULO II

Das atribuições

Seção I – Do coordenador do curso

De acordo com a Resolução n°120/06 – COEPP, de 07 de dezembro de 2006.

Seção II – Do professor responsável pelo TCC

De acordo com a Resolução n°120/06 – COEPP, de 07 de dezembro de 2006.

Seção III – Do professor orientador

De acordo com a Resolução n°120/06 – COEPP, de 07 de dezembro de 2006.

Seção IV – Da definição das orientações

Art. 6° O número máximo de trabalhos a serem orientados por docente será de
cinco (5) por período de defesa.

§1° Em casos de concentração de alunos em um mesmo professor
orientador ou de alunos que não possuam professor orientador, o
responsável pelo TCC fará uma redistribuição igualitária dos alunos
excedentes, conforme disponibilidade dos demais professores.

Art. 7º - Aos alunos matriculados em TCC 2, no inicio do semestre do
professor responsável pelo TCC divulgará um cronograma com os prazos
referentes à entrega de documentos, do TCC e semana(s) de realização das
bancas.

Seção V – Dos alunos

De acordo com a Resolução n°120/06 – COEPP, de 07 de dezembro de 2006.

Art. 8° Em TCC1, o aluno terá o prazo máximo de quinze dias após o primeiro
dia letivo, para entrega do aceite do docente orientador (Apêndice 1) e da
descrição da proposta (Apêndice 2) ao professor responsável pelo TCC.

.

CAPÍTULO III

Da matrícula e acompanhamento



Seção II – Do acompanhamento

Art. 09° Em TCC1 e TCC2 o acompanhamento dos trabalhos será feito por
meio de reuniões com periodicidade mínima mensal, previamente agendadas
entre orientador e orientando(s).

§1° Deve ser feito o registro de frequência do aluno nas assessorias
do professor orientador, que estará sujeito a reprovação por falta. A
ficha de acompanhamento é apresentada no Apêndice 3.
§2° Caso o aluno não compareça em duas assessorias consecutivas,
sem justificativa prévia, o aluno estará automaticamente reprovado.
Neste caso, o orientador deverá avisar o professor responsável pela
disciplina de TCC.
§3° A não entrega das cópias dos registros de frequência ao
professor responsável pela disciplina de TCC, em data pré-
determinada, implicará na não inclusão da nota do discente no diário
de classe e reprovação na disciplina.

CAPÍTULO IV

Do desenvolvimento do TCC1 e do TCC2

Art. 10° O acadêmico que participou do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica – PIBIC, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Tecnológica – PIBIT e quaisquer outros programas de pesquisa/extensão
institucionalizados, poderá utilizar suas pesquisas como projeto de TCC

Seção I – do TCC1

Art. 11° No TCC1 deverá ser elaborado o projeto de TCC, que será redigido de
acordo com as orientações do professor orientador, sob supervisão do
professor da disciplina de TCC 1, e atender as exigências de redação conforme
as normas de elaboração de trabalhos acadêmicos da UTFPR vigentes.
Ademais, deverá conter os seguintes elementos:

• Capa;
• Introdução
• Justificativa;
• Objetivo geral e objetivos específicos;
• Plano de trabalho com cronograma de execução;
• Resultados esperados;
• Referências bibliográficas.



Art. 12° O projeto de TCC é condição necessária para aprovação em TCC 1 e
para matrícula em TCC 2.

Seção II – do TCC 2

Art. 13º - O Trabalho de conclusão de Curso 2 consiste na apresentação e
defesa pública da monografia desenvolvida conforme o projeto de pesquisa da
disciplina de TCC1.

Art. 14° O Trabalho de conclusão de Curso 2 deverá ser conduzido de acordo
com as orientações do professor orientador e atender as exigências de
redação conforme as normas de elaboração da ABNT, bem como atender a
Instrução normativa conjunta 01/2011- PROGRAD/PROPPG.

CAPÍTULO V

Avaliação do TCC1 e do TCC2

Art. 15° Os Trabalhos de Conclusão de Curso 1 e 2 serão avaliados por uma
banca examinadora.

Seção I – das bancas

Art. 16° - A banca avaliadora será composta por três membros, incluindo o
professor orientador, que sugerirá os nomes dos outros dois membros.

§1° Poderão ser indicados como membros das bancas
docentes da UTFPR Câmpus Guarapuava do curso de
engenharia civil e de outras áreas afins ao tema desenvolvido;



§2° Poderá ser convidado um membro externo para
composição da banca, como docentes, pesquisadores de
outras instituições e/ou profissional de nível superior. O
professor orientador fica responsável por encaminhar o
currículo do membro externo para aprovação do colegiado,
bem como efetuar o convite.
§3° - Em trabalhos com co-orientador, e este participar da
banca, a mesma será composta por no mínimo quatro
membros: avaliador 1, avaliador 2, co-orientador e orientador,
sendo a nota final, a médias das quatro notas (avaliador 1,
avaliador 2, co-orientador e orientador).

Seção II – das apresentações dos Trabalhos de Conclusão de Curso

Art.17° A apresentação da defesa de TCC terá duração mínima de 20 minutos
e duração máxima de 30 minutos. Após a realização da apresentação, cada
membro da banca de defesa dispõe de 20 minutos para considerações.
Art. 25° Será lavrada Ata de Defesa Pública na qual constarão data e local da
realização da defesa do TCC, nome e assinatura dos membros da Banca de
Defesa, nome do acadêmico, título da monografia, e o conceito final recebido
pelo TCC (Apêndice 4)

§1° O professor orientador deve lavrar a ata de defesa,
entregando-a ao Professor Responsável pelo TCC após a
banca de defesa e antes da entrega da versão definitiva em
formato digital acompanhada de declaração do orientador de
efetivação das correções sugeridas na ocasião da defesa
pública.
§

Seção III – da aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso

Art. 18º Os Trabalhos de Conclusão de Curso 1 e 2 serão julgados pela banca
da seguinte forma:

I. A nota dada pelos membros da Banca Examinadora terá
por objeto a avaliação em sua forma oral, a monografia em seu
mérito e conteúdo, bem como a aptidão do acadêmico em
responder os questionamentos pertinentes ao trabalho
desenvolvido. O Apêndice 5 apresenta os critérios para
avaliação dos TCCs pelos membros da banca.
II. A nota dada pelo professor orientador deverá contemplar a
avaliação do acadêmico sobre o seu desempenho ao longo do
desenvolvimento do trabalho. O Apêndice 6 apresenta os
critérios para avaliação do professor orientador.
III – A nota final será a média das três notas (avaliador 1,
avaliador 2 e orientador).



Art. 19º Para ser aprovado em TCC 1 e TCC 2, o aluno não poderá ter nota
inferior a 6,0 (seis).

Art. 20° O acadêmico deverá entregar junto à versão final do TCC a
Declaração de Autoria conforme modelo do Apêndice A da Instrução Normativa
Conjunta 01/2011, e o Termo de Autorização para Publicação no Portal
Institucional de Informação em Acesso Aberto (PIA) e nos Catálogos
Eletrônicos do Sistema de Bibliotecas da UTFPR, conforme modelo do
Apêndice B da Instrução Normativa Conjunta 01/2011, contemplando as
restrições justificadas de forma expressa e comprovada no caso de Não
Autorização.

§1° - Independentemente da restrição, o resumo e os dados
levantados poderão ser disponibilizados, com anuência do autor,
mediante solicitação.

Art. 21° Quando o TCC possuir informações obtidas junto à empresas, deve
ser preenchido o Termo de Autorização para Divulgação de Informações de
Empresas, conforme modelo do Apêndice C da Instrução Normativa Conjunta
01/2011.

CAPÍTULO VI

DA DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS

De acordo com a Resolução n°120/06 – COEPP, de 07 de dezembro de 2006.



CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22° - Caso sejam constatadas situações de plágio, a banca de defesa
deverá registrar o ocorrido na ata de defesa, com o seu parecer e o professor
responsável de TCC deve encaminhar o assunto ao Colegiado do Curso para
deliberação.

Art. 23° - Os casos omissos serão julgados em reunião do Colegiado do Curso
de Engenharia Civil.



APÊNDICES



APÊNDICE 1

ACEITE DE ORIENTAÇÃO - PROFESSOR

Eu, , professor(a) do Curso de

Engenharia Civil da UTFPR, aceito orientar o(a) aluno(a)

na disciplina de TRABALHO DE

CONCLUSÃO DE CURSO. Declaro estar ciente das obrigações-atribuições

conforme consta no Regulamento de TCC do Curso de Engenharia Civil.

Assinatura do Professor

Guarapuava, / / .



APÊNDICE 2

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

Dados do aluno(a)

Nome:

Orientador(a):

Co-orientador(a):

Título

Descrever em forma de resumo a proposta do trabalho.

Assinatura do aluno

Assinatura do professor orientador

Guarapuava, __/__/____



APÊNDICE 3

RELATÓRIO DE FREQUENCIA NAS ASSESSORIAS DE TCC

Nome:

Contato: ( ) e-mail:

Título do TCC:

N. Data Pauta da assessoria/Observações Assinatura do aluno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Este relatório será utilizado como frequência. Anexar mais folhas se necessário.

Orientador(a)



APÊNDICE 4

ATA DA DEFESA DO TCC

Realizou-se no dia ......, de .......de 20......, às ..........horas, no Câmpus

Guarapuava da UTFPR, a Defesa Trabalho de Conclusão de Curso, como requisito

parcial para aprovação do(a)

aluno(a)...................................................................................., na

disciplina de TCC....... do Curso de Engenharia Civil. Intitulado:

...................................................................................................................................

...........................................................................................................................

A Banca foi composta pelo Presidente:

.......................................................................................................................(Professor

Orientador), e pelos seguintes membros:

...................................................................................................................................

...........................................................................................................................

Inicialmente, o (a) aluno (a) fez a apresentação do seu trabalho. Em seguida foi argüido(a)

pelos membros da banca, que atribuiu ao aluno(a) a média ............

(....................................................................).

Observações:

1

2

3

Guarapuava, .... de ...........................de 20....

MEMBRO DA BANCA MEMBRO DA BANCA PRESIDENTE DA BANCA



APÊNDICE 5

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO TCC - AVALIADOR

Aluno(a):

Avaliador(a):

Item Nota

Máxima

Nota

Atribuída

Relevância à área do curso, correlação com os campos

de atuação profissional.

1,0

Clareza, objetividade, sequência lógica. 2,0

Estrutura do trabalho (Introdução, objetivos, justificativa,

referencial teórico, materiais e métodos, resultados

obtidos e referências).

3,0

Normas de apresentação, adequação às normas

ortográficas vigentes.

1,0

Apresentação oral e arguição 3,0

NOTA FINAL

Assinatura do membro da banca



APÊNDICE 6

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO TCC - ORIENTADOR

Aluno(a):

Professor(a):

Item Nota

Máxima

Nota

Atribuída

Relevância à área do curso, correlação com os campos

de atuação profissional.

1,0

Clareza, objetividade, sequência lógica. 1,0

Estrutura do trabalho (Introdução, objetivos, justificativa,

referencial teórico, materiais e métodos, resultados

esperados, cronograma e referências).

1,0

Normas de apresentação, adequação às normas

ortográficas vigentes.

1,0

Viabilidade

(cronograma)

(recursos necessários) e execução 1,0

Apresentação oral e arguição 1,0

Assiduidade nas reuniões e atividades agendadas. 1,0

Cumprimento das tarefas estabelecidas no cronograma.

Correções textuais sugeridas pelo orientador.

2,0

Esforço, interesse, dedicação, iniciativa,

responsabilidade

1,0

NOTA FINAL

Assinatura do orientador



APÊNDICE 7

DECLARAÇÃO FINAL DO ORIENTADOR

Eu, , professor do curso de Engenharia

Civil da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e orientador do acadêmico

no Trabalho de Conclusão de Curso

intitulado :

declaro que as correções solicitadas pela banca foram efetuadas corretamente.

Assinatura do Professor

Guarapuava, / __ / .


