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CAPÍTULO I – DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC) 
Art. 1º. O TCC consiste em um trabalho de caráter científico, tecnológico ou uma 
revisão bibliográfica, versando sobre tema relacionado com a Agroecologia, a ser 
elaborado pelo estudante sob orientação de um professor da UFSCar, e supervisão 
do(s) professor(es) coordenador(es) das disciplinas de Introdução ao Trabalho de 
Conclusão do Curso (TCC 1) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC 2) e do 
Conselho de Curso de Agroecologia, submetida à aprovação de uma Banca 
Examinadora. 
Art. 2º. As disciplinas TCC 1 e TCC 2 corresponderão a 150 (cento e cinquenta) horas, 
assim distribuídas: 
a) TCC 1: 30 (trinta) horas destinadas à preparação metodológica, estudos 

preliminares e elaboração do Projeto de TCC. 
b) TCC 2: 120 (cento e vinte) horas destinadas à condução e elaboração do TCC em 

versão escrita definitiva. 
Art. 3º. Cabe à Chefia do Departamento incluir as disciplinas e respectivas turmas no 
ProgradWeb, com os respectivos professores coordenadores. 

CAPÍTULO II – DA DISCIPLINA - INTRODUÇÃO AO TRABALHO DE CONCLUSÃO 
DE CURSO (TCC 1) 

Art. 4º. A avaliação do estudante na disciplina TCC 1, será realizada pelo professor 
coordenador da disciplina e pelo orientador do estudante sendo que a distribuição das 
notas consistirá nos itens a seguir, com seus respectivos pesos: 
a) Preparação metodológica; peso 4 (quatro); 
b) Projeto; peso 6 (seis). 

Parágrafo Único. A nota referente a preparação metodológica será atribuída pelo 
professor coordenador da disciplina. A nota referente ao projeto será atribuída pelo 
professor coordenador da disciplina e pelo orientador. 

Art. 5º. O Projeto deverá conter os seguintes tópicos: 
a) Título; 
b) Tema, fundamentação teórica, problema e justificativa; 
c) Problema 
d) Hipóteses 

 



e) Objetivos 
f) Metodologia; 
g) Resultados esperados;  
h) Bibliografia; 
i) Cronograma de execução. 
Art. 6º. O estudante será considerado aprovado em TCC 1 se alcançar média 
aritmética igual ou superior a 6 (seis) nas notas discriminadas no artigo 4º. 
Art. 7º. Será considerado reprovado por falta em TCC 1 o estudante que não assistir a 
pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas. 
CAPÍTULO III – DA DISCIPLINA - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC 2) 

Art. 8°. A disciplina TCC 2 tem como pré-requisito a aprovação em TCC 1. 
Art. 9°. Na TCC 2 o estudante deverá desenvolver seu Projeto, assistido por seu 
orientador e supervisionado pelo professor coordenador da disciplina de TCC 2 e do 
Conselho do Curso de Agroecologia. 
Art. 10. A avaliação do estudante em TCC 2 consistirá da média aritmética das notas 
atribuídas a seguir, com seus respectivos pesos: 
a) Trabalhos intermediários; peso 2 (dois); 
b) Versão escrita definitiva do TCC; peso 5 (cinco); 
c) Apresentação e defesa oral do TCC; peso 3 (três). 

Parágrafo Único. A nota referente aos trabalhos intermediários será atribuída pelo 
orientador e professor coordenador da disciplina. As demais corresponderão às 
médias aritméticas das notas arbitradas pelos membros da Banca Examinadora, 
respectivamente aos itens versão escrita definitiva e apresentação e defesa oral do 
TCC. 

Art. 11. Será considerado aprovado em TCC 2 o estudante que obtiver média aritmética 
igual ou superior a 6 (seis) nas notas discriminadas no artigo 14. O aluno que obtiver 
menos de 50% nos itens b e c do artigo 10º será considerado reprovado 
Art. 12. A apresentação e defesa oral do TCC serão realizadas em sessão pública, em 
data e local determinados pelo orientador, de acordo com o calendário acadêmico 
vigente da UFSCar. 
Art. 13. O não comparecimento do estudante a cada sessão de orientação 
determinadas pelo orientador ou pelo professor coordenador da disciplina 
corresponderá a 1 (uma) falta. 
Art. 14. Será considerado reprovado por falta o estudante que tiver frequência inferior a 
75% (setenta e cinco por cento) nas sessões de orientação. 
Art. 15. Nos casos em que o estudante obtiver nota suficiente para aprovação, mas que 
o Trabalho de Conclusão de Curso necessite de correções pontuais, estas serão 
anotadas em ata, e o estudante terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a entrega 
da versão final corrigida e encadernada para o professor coordenador da disciplina.  
Parágrafo Único: O aluno que não efetuar as correções e alterações devidas será 
reprovado. 



 
Art. 16. A Banca Examinadora pode conceder o conceito I (incompleto) e sugerir as 
alterações no Trabalho de Conclusão de Curso, marcando nova defesa. 

CAPÍTULO IV – DO ESTUDANTE 
Art. 17. Compete ao estudante: 
a) Assistir às aulas, participar dos estudos dirigidos, seminários e receber orientação 

direta para a realização dos trabalhos intermediários, sujeito às normas de 
frequência obrigatórias; 

b) indicar o professor orientador de sua preferência, preferencialmente da área de 
concentração do projeto; 

c) elaborar seu Projeto; 
d) elaborar e entregar os trabalhos intermediários nos prazos determinados pelo(s) 

professor(es) coordenador(es) das disciplinas TCC 1 e 2 e pelo professor 
orientador;  

e) manter elevado e respeitoso nível de relacionamento com a Organização em que 
desenvolve o Trabalho de Conclusão de Curso, respeitando suas normas internas, 
decisões administrativas e político-institucionais; 

f) manter postura ética e profissional com relação à Organização em que realizar o 
Trabalho de Conclusão de Curso; 

g) elaborar o TCC e encaminhá-lo ao orientador e ao professor coordenador da 
disciplina de TCC 2, observando os prazos e normas de apresentação formal, 
estabelecidos pelos mesmos; 

h) apresentar junto ao Conselho do Curso de Agroecologia contra desídia do 
professor orientador, podendo inclusive requerer sua substituição; 

i) apresentar e defender seu TCC na data e local definidos pelo orientador, de 
acordo com o calendário acadêmico vigente da UFSCar. 

CAPÍTULO V – DO PROFESSOR ORIENTADOR 
Art. 18. A orientação do TCC será da competência exclusiva de professores da 
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar 
Art. 19. Cada professor poderá orientar a monografia de no máximo 4 (quatro) 
estudantes.  
Art. 20. A carga horária semanal destinada à orientação direta de cada estudante será 
de no mínimo 1 (uma) hora-aula. 
Parágrafo Único. Cada hora-aula de orientação direta corresponderá a 1 (uma) hora-
atividade do docente, destinada à leitura, pesquisa e avaliação da tarefa semanal do 
estudante. 
Art. 21. São atribuições do professor orientador: 
a) Orientar o estudante na elaboração do Projeto do TCC; 
b) avaliar o Projeto do TCC de seus orientados; 
c) dedicar, a cada estudante, 1 (uma) hora-aula de orientação direta por semana; 



d) colaborar com o(s) professor(es) coordenador(es) das disciplinas de TCC 1 e 2 nas 
tarefas de análise, avaliação e planejamento das atividades didático-pedagógicas 
de natureza monográfica; 

e) registrar, em fichas apropriadas, fornecidas pelo(s) professor(es) coordenador(es) 
da disciplina de TCC 2, o desempenho de cada estudante, para fins de frequência 
e avaliação; 

f) encaminhar as fichas de atividades ao professor coordenador da disciplina de TCC 
2; 

g) compor e presidir a Banca Examinadora na avaliação final; 
h) receber o TCC em versão escrita definitiva, editar a composição das Bancas 

Examinadoras e marcar datas e locais de apresentação e defesa oral. 
i) cumprir normas e procedimentos administrativos vigentes propostos pelo Conselho 

do Curso; 
j) participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Curso e/ou conselho de 

curso. 
CAPÍTULO VI – DA BANCA EXAMINADORA 

Art. 22. A Banca Examinadora será formalizada pelo orientador, e constituída por 3 
(três) membros, na forma abaixo: 
a) Professor orientador, que será seu presidente; 
b) 2 (dois) outros membros, podendo esses pertencerem, ou não, ao quadro de 

professores da UFSCar. 
Art. 23. Compete à Banca Examinadora: 
a) Avaliar a versão definitiva escrita do TCC, assim como sua apresentação e defesa 

oral, em sessão pública, lavrando o laudo de julgamento em documento 
apropriado; 

b) enviar, através de seu presidente, o laudo de julgamento ao professor da disciplina 
de TCC 2. 

CAPÍTULO VII – DO(S) PROFESSOR(ES) COORDENADOR(ES) DAS DISCIPLINAS 
TCC 1 E TCC 2 

Art. 24. O(s) professor(es) coordenador(es) das disciplinas de TCC 1 e TCC 2 serão 
responsáveis por ministrar aulas de preleção, estudos dirigidos e seminários sobre 
elaboração de trabalhos monográficos. 
Art. 25. Compete ao(s) professor(es) coordenador(es) das disciplinas de TCC 1 e  TCC 
2: 
a) Elaborar e submeter à aprovação no Conselho do Curso as normas de seu 

funcionamento; 
b) ministrar aulas, conduzir estudos dirigidos e seminários de preparação 

metodológica; 
c) administrar a indicação dos professores orientadores, levando em conta a 

preferência dos estudantes e a disponibilidade de docentes;  
d) programar e coordenar as atividades monográficas buscando otimizar a relação 

dos estudantes com seus orientadores; 



e) definir, receber e avaliar os trabalhos intermediários das disciplinas TCC 1 e TCC 
2; 

f) definir prazos para entrega do Projeto e da versão escrita do TCC; 
g) estabelecer critérios para avaliação do Projeto; 
h) estabelecer as normas de apresentação formal doTCC em versão escrita definitiva;  
i) estabelecer as normas de apresentação oral doTCC  
j) receber os laudos de julgamento do TCC e encaminhá-los à instância competente 

para registro acadêmico; 
k) organizar arquivo com os TCC aprovados  
l) receber e encaminhar ao Conselho do Curso de Agroecologia representação dos 

estudantes contra professores orientadores. 
Art. 26. Das decisões do(s) professor(es) coordenador(es) das disciplinas de TCC 1 e 
TCC 2 cabe recurso junto ao Conselho do Curso de Agroecologia. 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 27. Nos casos de desídia, o professor coordenador das disciplinas TCC 1 e 2, 
supervisionado pelo Conselho do Curso de Agroecologia, procederá à substituição do 
professor orientador, cabendo ao estudante indicar o substituto. 
Art. 28. Somente será admitida mudança de tema em TCC 2 mediante autorização do 
professor orientador. Neste caso, o estudante deverá elaborar novo Projeto que 
depende de aprovação por parte do orientador e professor da disciplina de TCC 2. 
Parágrafo Único. A aprovação do novo Projeto não gera qualquer direito com relação a 
prazos especiais para entrega do trabalho em versão escrita definitiva. 
Art. 29. Caberá ao Conselho do Curso de Agroecologia resolver os casos omissos 
deste Regulamento. 
 

 
 

 


