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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 

 

O Colegiado do Curso de Letras Libras, na modalidade a distância, da Universidade Federal 

de Santa Catarina, RESOLVE:  

 

Art. 1º – Normatizar, no âmbito do Curso de Graduação em Letras Libras Bacharelado, na 

modalidade a distância (EaD), do Departamento de Libras, do Centro de Comunicação e 

Expressão (CCE), as atividades acadêmicas relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), a ser realizado nos termos e para os fins previstos neste Regulamento.  

 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

 

Art. 2º – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de acordo com os parâmetros da 

produção acadêmica, constitui-se do tratamento descritivo e analítico, de um assunto 

relacionado aos conhecimentos adquiridos durante a formação do aluno.  

 

Art. 3º – O TCC deve demonstrar que o aluno é capaz de desenvolver e apresentar um 

trabalho acadêmico, contendo uma reflexão articulada do assunto escolhido, oferecendo à 

comunidade acadêmica o registro permanente de dados que poderão ser norteadores de 

futuros projetos de estudo e pesquisa.  

 

Art. 4º – O TCC é um momento em que o acadêmico bacharelando em Letras Libras EaD 

poderá estabelecer vínculos intelectuais com o professor orientador, buscando conjugar seu 

interesse de pesquisa com a área de conhecimento e expertise de seu orientador.  

 

DA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA E RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º – O processo de produção do TCC iniciará na sétima fase do curso quando o aluno 

deverá entregar o Projeto de Pesquisa, conforme orientação prévia descrita no guia de 

Construção de Projeto de Pesquisa, ao coordenador de TCC que terá a tarefa de designar o 

professor orientador. 

 

Parágrafo único - Todos os TCC deverão desenvolver pesquisas na área de Estudos da 

Tradução e da Interpretação de Línguas de Sinais. 
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Art. 6º – O TCC conta com um coordenador, obrigatoriamente, professor efetivo do curso de 

Letras Libras EaD, designado por portaria da direção do CCE. O coordenador do TCC será 

responsável, durante a sétima e a oitava fases do curso, pela condução geral desta atividade e 

serão atribuídas até 10 (dez) horas semanais de atividade administrativa na carga horária do 

Planejamento de Atividades do Docente (PAD).  

 

Parágrafo Único - Cabe ao coordenador: 

I. receber os Projetos de Pesquisa; 

II. distribuir os professores orientadores, de maneira equitativa e segundo suas respectivas 

linhas de pesquisa e áreas de afinidade; 

III. estabelecer os prazos de produção e entrega do TCC;  

IV. atender aos alunos matriculados na disciplina de TCC esclarecendo suas dúvidas e 

orientando-os; 

V. acompanhar o trabalho realizado entre professores orientadores e orientandos, de modo a 

resolver eventuais contratempos; 

VI. desenvolver as atividades administrativas e burocráticas em relação à composição das 

bancas, emissão de portarias via secretaria do Curso, emissão de declaração de participação 

aos membros das bancas e lançamento das notas após a defesa; 

VII.  tomar, conforme sua competência, todas as demais medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste Regulamento. 

 

Art. 7º – O professor orientador será obrigatoriamente integrante do Departamento de Libras, 

podendo estar no Curso de Letras Libras EaD, Letras Libras Presencial ou Libras na UFSC. 

 

Parágrafo único – caso seja necessário e em comum acordo com o professor orientador, o 

aluno poderá contar também com um coorientador, sendo que o nome do coorientador deve 

constar em todos os registros e documentos referentes ao TCC. 

 

Art. 8º – O professor orientador será responsável pela orientação de até 05 (cinco) alunos e 

sua função básica engloba orientar os alunos na realização e desenvolvimento do TCC, 

organizando encontros de orientação direcionada ao objeto de estudo.  

 

§1º. Para cada aluno orientado, será atribuída 1 (uma) hora semanal de orientação na carga 

horária do PAD. 
 

§2º. Cabe ao professor orientador: 

I. acompanhar a realização da pesquisa e a redação do TCC em todas as suas etapas, fazendo 

as devidas intervenções quanto à forma e ao conteúdo do texto; 
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II. criar critérios de execução e avaliação quanto à produção do TCC; 

III. participar das reuniões convocadas pela Coordenação de TCC; 

IV. viabilizar, juntamente com o aluno, a composição da banca examinadora e as 

providências para a apresentação e defesa do TCC; 

V. cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

Art. 9º – O orientador poderá interromper a orientação, caso haja motivos plausíveis 

devidamente informados ao Coordenador do TCC e aceitos por ele. 

  

Art. 10º – O aluno poderá solicitar, através de requerimento com justificativa, apenas uma 

alteração de orientador. A solicitação será analisada pelo Coordenador do TCC que por sua 

vez deverá, se for o caso, sugerir um novo orientador.  

 

Art. 11 – O professor da disciplina de TCC e o professor orientador assumirão suas funções 

assim que registradas no PAD.  

 

Art. 12 – O aluno em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes deveres: 

I.  participar dos encontros e videoconferências convocadas pela Coordenação de TCC ou pelo 

seu Professor Orientador;  

II. manter contato com o Professor Orientador para discussão e aprimoramento de sua 

pesquisa;  

III. cumprir o cronograma divulgado pela Coordenação de TCC para entrega de projetos e 

para entrega, apresentação e defesa do TCC;  

IV. realizar as correções indicadas pela banca e entregar a versão definitiva do seu TCC 

conforme o previsto neste Regulamento;  

V. comparecer em dia, hora e local determinados para apresentação e defesa do TCC; 

VI. cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

DA EXECUÇÃO, DEFESA E AVALIAÇÃO DO TCC 

 

Art. 13 – O TCC deverá ter de 20 a 50 páginas (da introdução à conclusão), excluídas as 

páginas de elementos pré-textuais e pós-textuais. O trabalho deverá conter, obrigatoriamente, 

um resumo em português seguido de palavras-chave e, opcionalmente, um resumo em outra 

língua seguido de palavras-chave nessa língua. 

 

Paragrafo único - É opcional para o aluno fazer a tradução do TCC do Português para a 

Libras. 
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Art. 14 – O trabalho deverá ser inédito, isto é, não poderá ter sido apresentado em outra 

disciplina do curso, e deverá ser original, no sentido de acrescentar um conhecimento novo à 

área.  

 

Art. 15 – O aluno deverá enviar cópia digital do TCC ao professor orientador, ao 

coorientador, se for o caso, e ao membro convidado da banca com pelo menos 15 dias de 

antecedência em relação à data estabelecida para a apresentação e defesa. 

 

Art. 16 – O TCC deve ser apresentado publicamente para uma banca examinadora, ao final da 

oitava fase, de acordo com o cronograma específico a ser estabelecido pelo Coordenador de 

TCC.  

 

§1º. Cabe ao Coordenador de TCC apoiado pela secretaria do curso, juntamente com o 

Coordenador do Curso, definir a logística das bancas de TCC, presenciais ou por 

videoconferências.  

§2º. A banca examinadora deverá ser composta pelo professor orientador e por outro 

professor convidado, seja ele da UFSC ou de outra Universidade, devendo ser indicado 

também um suplente.  

§3º. Em caso de impossibilidade de participação do professor orientador na banca, ele deverá 

indicar um colega para representá-lo. 

§4º. O membro convidado deverá possuir titulação mínima de pós-graduação e a definição de 

sua participação será feita em acordo com o coordenador de TCC e com o professor 

orientador. 

§5º. A banca examinadora será presidida pelo orientador e, caso ele esteja ausente, pelo seu 

representante.  

 

Art. 17 – Durante a defesa do TCC, o aluno terá 20 (vinte) minutos para apresentar em Libras 

ou em Português a síntese de seu TCC à banca examinadora. E o professor convidado terá 

aproximadamente 10 (dez) minutos para arguição. 

 

Art. 18 – A atribuição da nota final (de zero a dez) será feita após o encerramento da arguição 

pelo cálculo da média das notas atribuídas por cada membro da banca examinadora — nota do 

professor orientador e nota do professor convidado, seguida pela leitura da Ata de Defesa de 

TCC.  
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Art. 19 – O aluno deverá efetuar as modificações sugeridas pela banca e entregar ao 

coordenador de TCC o arquivo do trabalho em formato PDF, no prazo máximo de 15 dias 

após a defesa.  

 

Art. 20 – Os TCCs serão disponibilizados ao público por meio de arquivos em formato 

eletrônico na rede da Biblioteca Universitária (BU) e no Repositório da UFSC.  

 

Art. 21 – O aluno ficará reprovado no TCC caso obtenha nota final inferior a 6,0 (seis) ou 

descumpra as normas definidas neste Regulamento. 

 

Art. 22 – O aluno reprovado deverá matricular-se em re-oferta da disciplina TCC e reiniciar 

todo o processo. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 22 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso Letras Libras, 

consultando, quando necessário, o seu Colegiado.  

 

Art. 23 – Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Florianópolis, XX abril de 2017. 
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ANEXO 01 
 

ORIENTAÇÃO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

BACHARELADO EM LETRAS LIBRAS EAD 

 

O que é pesquisa? 

 

Entende-se que a pesquisa é um processo racional, lógico e sistemático que tem como 

objetivo a construção do conhecimento através da investigação de um determinado 

problema ou uma dada realidade, a partir de um método específico, com vistas: (1) à 

obtenção de respostas, novas informações e novos conhecimentos; (2) à reorganização 

e/ ou ampliação de conhecimentos e informações; (3) à aplicação e /ou verificação de 

teorias já existentes; sendo que toda pesquisa tem como essencial o seu planejamento, o 

qual se apresenta como a primeira fase de qualquer pesquisa. 

 

O planejamento da pesquisa 

 

O planejamento da pesquisa é um momento imprescindível à viabilização da 

investigação e ao seu bom desenvolvimento. Como toda atividade lógica, racional e 

sistemática, a pesquisa exige que as suas ações sejam efetivamente planejadas. Desse 

modo o projeto de pesquisa pode ser definido como o processo sistematizado com o 

qual se pode conferir maior eficiência à investigação para em determinado prazo 

alcançar os objetivos preestabelecidos. 

 

É importante que o projeto esclareça como se processará a pesquisa, quais as etapas 

serão desenvolvidas e quais os recursos necessários para a execução e finalização da 

pesquisa de acordo com os objetivos pré-definidos. 

 

O QUE FAZER? 

 

1- Definição da temática e delimitação do tema de pesquisa: 

 

- A temática refere-se à área de pesquisa, ao assunto geral a ser pesquisado.  

O tema delimita o aspecto central da temática que será investigada. Ele deve especificar 

o que o aluno vai fazer, explicando de forma clara e precisa não só o assunto a ser 

pesquisado, mas o que foi selecionado para a investigação, ou seja, a questão central a 

ser explorada. Ao delimitar o tema procura-se responder as seguintes questões: quem? 

onde? quando? o quê? etc. 
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Depois que o tema está delimitado, ele deve ser problematizado. 

 

2- Problema de pesquisa: 

 

- Consiste na formulação clara e precisa do que se quer investigar.  

 

É o ponto de partida para toda e qualquer pesquisa. Problematizar é levantar algumas 

questões de pesquisa de acordo com a perspectiva sob a qual o tema será tratado. Na 

problematização deve-se verificar se as questões levantadas são relevantes, viáveis, 

originais e adequadas ao tempo que se tem para a realização da pesquisa. 

Com o problema definido, pensam-se nas possíveis respostas. 

 

3- Hipótese (s): 

 

- Será mais fácil estabelecer a hipótese após termos o problema de pesquisa bem claro. 

A hipótese serve para o pesquisador vislumbrar prováveis respostas ao problema 

proposto. Ela envolve uma possível resposta à questão feita, um resultado provável, 

ainda não provado. É uma “verdade” preestabelecida, intuída, com o apoio de uma 

teoria. As investigações poderão comprovar ou não a hipótese. 

 

PARA QUE FAZER? 

 

4- Objetivos: 

 

- Os objetivos direcionarão as ações da pesquisa. Os objetivos explicam para que a 

pesquisa está sendo realizada, indicando o que se pretende e que resultados estão sendo 

buscados. Aconselha-se que se utilizem verbos de ação (como por exemplo, “identificar, 

verificar, descrever, analisar”). 

 

O objetivo geral – é construído numa visão geral do que se espera com a pesquisa. 

 

Os objetivos específicos – estão relacionados com o que se pretende alcançar para se 

atingir o objetivo geral. 
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POR QUE FAZER? 

 

5- Justificativa: 

 

- Explica de forma clara, sucinta e consistente como foi realizada a escolha do tema, 

defendendo a importância da realização da pesquisa:  

1) quais as razões que levam à pesquisa;  

2) quais as contribuições da pesquisa;  

3) qual a relevância social do problema investigado;  

4) quais mudanças a pesquisa pode proporcionar.  

 

Pode-se incluir uma breve síntese da argumentação sobre o tema apresentado em outros 

trabalhos. 

 

COMO FAZER? 

 

6- Fundamentação teórica/ Referencial teórico 

 

- Demonstra o conhecimento que se tem acerca do que já foi escrito sobre o tema 

escolhido, bem como as diferentes opiniões e ideias dos autores que já pesquisaram 

sobre o tema da pesquisa escolhido.  

 

Definem-se os termos e conceitos que serão utilizados na pesquisa.  

 

Os autores apresentados deverão ajudar na compreensão geral da temática e no 

aprofundamento do tema escolhido. 

 

Pode-se construir uma breve revisão bibliográfica das obras consultadas. 

 

7- Metodologia 

 

- Indica como, com quê e onde a pesquisa será realizada, ou seja, os métodos que vai 

utilizar, os caminhos que pretende percorrer, para tratar o problema de pesquisa. 

Explicam-se também as técnicas de coleta, análise e interpretação de dados e/ ou de 

tratamento da bibliografia.  
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COM QUE TEMPO? 

 

8- Cronograma de execução/ Plano de Desenvolvimento 

 

- O cronograma de execução da pesquisa demonstra o tempo necessário para o 

desenvolvimento de cada uma das fases de pesquisa.  

 

Exemplo de Cronograma para uma pesquisa feita em quatro meses: 

 

 

ATIVIDADE 

MESES 

1 2 3 4 5 

Levantamento bibliográfico x     

Revisão bibliográfica x x    

Coleta de dados  x    

Análise e interpretação dos dados  x x   

Escrita do texto x x x x  

Normalização    x  

Entrega     x  

Defesa     x 

 

9- Referências 

 

Relação das obras consultadas durante a construção do projeto de pesquisa (livros, 

artigos, revistas, sítios e outras publicações). 

 

Atenção: Todo o projeto de pesquisa deve ser elaborado de acordo com as normas da 

ABNT 
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ANEXO 02 

ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 Capa (deve conter, nesta ordem, nome da instituição, nome do(s) autor(es), 

título, subtítulo, se houver, diferenciado tipograficamente do título, local, ano de 

entrega) 

 Folha de rosto (apontam-se os dados de identificação do acadêmico(s)/ 

autor(es); do professor orientador; título, subtítulo, se houver, diferenciado 

tipograficamente do título, nota indicando a natureza e o objetivo do projeto, local, 

ano de entrega ) 

 Listas (opcional) 

 Sumário (estrutura-se o projeto através da indicação dos tópicos e das páginas) 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

 Introdução (apresenta-se o projeto de pesquisa, um breve histórico da trajetória 

do pesquisador e de sua relação com tema de pesquisa – definição da temática e 

delimitação do tema; apresentação da problemática e das hipóteses) 

 Objetivos (apontam-se os objetivos: geral e específicos) 

 Justificativa (explana-se a relevância do tema com relação à problemática 

proposta) 

 Fundamentação teórica (expõe-se o que já foi dito sobre o tema e em quem base 

teórica se baseará a pesquisa, é a contextualização teórica do problema) 

 Metodologia (caracteriza-se o processo de pesquisa, os métodos e as técnicas 

que serão utilizadas) 

 Cronograma (estabelece-se o tempo de realização de cada uma das etapas da 

pesquisa) 

 Recursos necessários (opcional) 

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 Referências (organizam-se as publicações consultadas e utilizadas na construção 

do projeto) 

 Glossário (opcional) 

 Apêndice(s) (opcional) 

 Anexo(s) (opcional) 

 Índice(s) (opcional) 
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ANEXO 03 

ESTRUTURA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 Capa (deve conter, nesta ordem, nome da instituição, nome do(s) autor(es), 

título, subtítulo, se houver, diferenciado tipograficamente do título, local, ano de 

entrega) 

 Folha de rosto (apontam-se os dados de identificação do acadêmico(s)/ 

autor(es); do professor orientador; título, subtítulo, se houver, diferenciado 

tipograficamente do título, nota indicando a natureza e o objetivo do projeto, local, 

ano de entrega ) 

 Dedicatória e/ou agradecimentos (opcional) 

 Epígrafe (opcional) 

 Folha de Aprovação 

 Resumo em Português 

 Resumo em uma segunda língua (opcional) 

 Listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas, símbolos (opcional) 

 Sumário (estrutura-se o TCC através da indicação dos tópicos e das páginas) 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS 

 Introdução (apresenta-se o tema de pesquisa, um breve histórico da trajetória do 

pesquisador e de sua relação com tema – definição da temática e delimitação do 

tema; apresentação da problemática e das hipóteses) 

 Desenvolvimento (Capítulos e Subcapítulos que expressem os objetivos, a 

relevância da pesquisa, a problemática proposta, a fundamentação teórica, os 

percursos metodológicos com métodos e técnicas utilizados, a representação dos 

dados, as discussões, análises e/ou reflexões)  

 Conclusão 

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 Referências (organizam-se as publicações consultadas e utilizadas na construção 

do projeto) 

 Glossário (opcional) 

 Apêndice(s) (opcional) 

 Anexo(s) (opcional) 

 Índice(s) (opcional) 
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ANEXO 04 

ATA DE DEFESA DE TCC 

 

 Aos ___ dias do mês de __________ do ano de 2018, às ___h e ___minutos, na Sala 

______ do Bloco ___ do Centro de Comunicação e Expressão, foi realizada a defesa pública do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

elaborado pelo (a) acadêmico(a)_________________________________________________ 

__________________________________________________________________, matrícula n° 

____________, perante a Banca Examinadora composta pelos professores 

_________________________________ (Presidente), ________________________________ 

(convidado) _______________________________, abaixo assinados. O TCC obteve aprovação 

com nota ___________ (_________________________), cumprindo os requisitos previstos no 

Regulamento do TCC e no Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Letras 

Bacharelado em Libras.  

(____) Aprovação Integral; 

(____) Aprovação Condicionada aos seguintes reparos, a serem realizados sob a 

supervisão do Professor Orientador: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ . 

 
Florianópolis, ____ de _____________ de 2018. 

 

________________________________________ 

(professor orientador) 

 

________________________________________ 

(coorientador) 

________________________________________ 

(professor convidado) 
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ANEXO 05 

FICHA DE AVALIAÇÃO PARA BANCA EXAMINADORA DO TCC 
 

Aluno (a):_____________________________________________________________ 

Título do TCC: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

Orientador (a):_________________________________________________________ 

Data da Defesa: ___/____/____.  Hora:_____________   

Avaliador:_____________________________________________________ 

 

Critérios de Avaliação Nota (0 a 1,0) 

1. Título: 

Clareza e Objetividade. Reflete o tema abordado?  

 

2. Tema:  

Delimitação temporal, geográfica e material. Quem? Onde? Quando? O quê? 

 

3. Problema: 

Delimitação, clareza, originalidade e relevância da questão de pesquisa. 

 

4. Objetivos: 

Clareza. Para que a pesquisa foi feita? 

 

5. Justificativa: 

Relevância acadêmica, social e institucional. Por que a pesquisa foi feita? 

 

6. Linguagem e redação: 

Objetividade, clareza na redação, correção ortográfica e gramatical.  

 

7. Estrutura do Trabalho: 

Ordem lógica dos capítulos, forma de abordagem e desenvolvimento do tema.  

 

8. Revisão Bibliográfica: 

Pertinência, qualidade e abrangência. 

 

9. Normatização do Trabalho: 

Adoção das normas da ABNT. 

 

10. Apresentação Oral:  
Domínio do conteúdo, clareza na exposição; uso do tempo e de recursos; linguagem. 

 

Média Final:  

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Florianópolis, ___ de _________ 2018. 
 

________________________________________ 

(professor avaliador) 
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