
 
 

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO 

Art. 1º – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade curricular obrigatória para                
todos os estudantes do Curso de Relações Internacionais e está prevista na matriz curricular do               
curso nas disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso: orientação I (7º período) e Trabalho de               
Conclusão de Curso: orientação II (8º período), ambas com 2 (dois) créditos.  

§1º – No Trabalho de Conclusão de Curso: Orientação I, o estudante aprimorará o seu tema de                 
investigação, bem como o método de pesquisa com a orientação docente, além de iniciar sua               
pesquisa bibliográfica e documental, elaborando a estrutura do TCC e um texto preliminar.  

§2º – No Trabalho de Conclusão de Curso: Orientação II, o estudante aprofundará, sob              
orientação docente, a pesquisa bibliográfica e documental, realizará eventual trabalho de campo            
e entrevistas, além da redação do texto final do TCC. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º – O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem por objetivo consolidar os conteúdos                
adquiridos pelos estudantes no decorrer do Curso de Graduação, por meio da realização de              
pesquisa orientada e da produção de conhecimento qualificada na área de Relações            
Internacionais.  

§1º – Para o desenvolvimento do TCC, as habilidades desenvolvidas em disciplinas articuladas             
desde o segundo período do curso são de extrema relevância, dentre as quais destacamos:              
Metodologia Científica para Relações Internacionais e todo o conjunto das Oficinas de Relações             
Internacionais (leitura avançada, escrita avançada, apresentação de conteúdos e investigação). 

§2º – A realização do TCC visa a incentivar a pesquisa na Universidade, particularmente na               
Graduação, e a auxiliar o estudante a tornar-se um profissional qualificado para o mercado de               
trabalho, além de instigá-lo a continuar seus estudos em programas de pós-graduação lato-sensu             
ou stricto-sensu . 

 

CAPÍTULO III 

DAS REGRAS GERAIS 

Art. 3º – O TCC pode ser desenvolvido individualmente ou em grupo com até três estudantes.  

Parágrafo Único: Para propostas de trabalho em grupo é necessária a aprovação formal do              



 
 

 

supervisor da disciplina de TCC: orientação I e do professor orientador.  

Art. 4º – O tema do TCC é de escolha do estudante em conjunto com o orientador e apoio do                    

supervisor da disciplina TCC: orientação I. 

Parágrafo Único: alterações de orientação deverão ser aprovadas pelo supervisor da disciplina            

TCC: orientação I ou TCC: orientação II. 

Art. 5º – Todos os temas de TCC deverão se enquadrar na área de Relações Internacionais.  

Parágrafo único: esta definição cabe ao supervisor das disciplinas TCC: orientação I e II. Em               

última instância, dúvidas e/ou controvérsias serão decididas pelo Departamento de Relações           

Internacionais. 

Art. 6º – O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ter como formato: um trabalho               

monográfico, um artigo acadêmico, um projeto de pesquisa ou um relatório analítico derivado             

da experiência de estágio do estudante. A definição do formato do TCC deverá ter aprovação do                

orientador e do supervisor da disciplina TCC: orientação I. 

§1º – O trabalho monográfico deverá ter entre 30 e 40 páginas (formato ABNT), excetuando-se               

elementos pré e pós-textuais (capa, agradecimento, resumo, listas, sumário, referência          

bibliográficas e anexos). 

§2º – O artigo acadêmico deverá seguir o formato previsto para a submissão em uma revista                

acadêmica (classificada na base Qualis/Capes), que deverá estar claramente indicada no TCC.  

§3º – O projeto de pesquisa deverá ter entre 20 e 25 páginas (formato ABNT) e sugere-se a                  

seguinte estrutura: título, Resumo (máximo 20 linhas), Introdução e justificativa, Revisão           

Bibliográfica, Objetivos, Plano de trabalho e cronograma de sua execução, Material e métodos,             

Forma de análise dos resultados. 

§4º – O relatório analítico derivado da experiência de estágio deverá ter entre 30 e 40 páginas                 

(formato ABNT), em que conste a seguinte estrutura: contextualização política, social, cultural            

e/ou econômica da atividade da instituição no âmbito local, nacional e internacional, relacionada             

à literatura da área de relações internacionais e afins; descrição e análise das atividades              

desenvolvidas durante o estágio, destacando as principais competências e habilidades          

relacionadas à formação acadêmica durante o curso de graduação; estudo de caso vinculado à              

experiência na instituição que possibilite o uso de instrumentais analíticos da área de relações              

internacionais e afins. 



 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA SUPERVISÃO e ORIENTAÇÃO 

Art. 7º – A supervisão do desenvolvimento do TCC será realizada pelos docentes das              

disciplinas de TCC: orientação I e TCC: orientação II, que deverão pertencer ao Departamento              

de Relações Internacionais.  

§1º – Aos supervisores das disciplinas de TCC: orientação I e TCC: orientação II compete               

auxiliar os estudantes, em função dos seus temas, a definirem seus orientadores, bem como a               

evoluírem no desenvolvimento do trabalho em termos metodológicos. Também são          

responsáveis por monitorar o cumprimento dos prazos e entrega dos trabalhos previstos, em             

comum acordo com o professor orientador do TCC.  

§2º – Cada supervisor das disciplinas de TCC: orientação I e TCC orientação II terá no máximo                 

10 (dez) alunos sob sua supervisão. 

Art. 8º – A orientação do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser realizada              

obrigatoriamente por um docente do Departamento de Relações Internacionais, considerando-se          

sua afinidade com a linha de pesquisa do tema proposto. 

Parágrafo Único: À orientação do TCC compete auxiliar o estudante a delimitar seu objeto de               

pesquisa e a estruturar o trabalho, por meio de encontros de orientação - em horários               

combinados de comum acordo com o orientando e não coincidentes com os horários das              

disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso: orientação I e II. Também compete ao              

orientador avaliar a pesquisa bibliográfica realizada pelo estudante e indicar complementações,           

inclusive de outros materiais pertinentes ao desenvolvimento do trabalho, ler e avaliar o material              

parcial e final produzido, sugerindo alterações para a sua melhoria, além de acompanhar a              

entrega do trabalho nos prazos estabelecidos e divulgados pelos supervisores das disciplinas de             

TCC, nos termos sugeridos no Anexo I.  

Art. 9° – Cabe ao orientando informar o orientador sobre o desenvolvimento de sua pesquisa e                

comunicar eventuais dificuldades na realização de seu trabalho. Deverá dedicar-se ao processo            

de desenvolvimento do TCC de forma a garantir a execução do planejamento acordado com o               

orientador, zelando pelos prazos estabelecidos para cada uma das etapas do trabalho, conforme             

sugerido no Anexo I.  

 



 
 

 

CAPÍTULO V 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 10 – Este regulamento será divulgado no início do período letivo junto com o calendário de                 

prazos para avaliação elaborado pelos supervisores das disciplinas de TCC. 

Art. 11 – O desempenho de cada estudante no TCC: orientação I e no TCC: orientação II será                  

avaliado pelo supervisor da disciplina que atribuirá os conceitos: satisfatório e insatisfatório. O             

conceito insatisfatório significa a reprovação do estudante e a necessidade de cursar a disciplina              

novamente.  

§1º – Os requisitos para a aprovação do estudante na disciplina TCC: orientação I são: 

a) entrega de um texto inicial, aprovado pelo orientador, cuja estrutura dependerá do            

formato escolhido, dentre os definidos no Artigo 6º: 

▪ Monografia: texto entre 8 e 10 páginas (formato ABNT), em que conste:            

exposição do tema, problema de pesquisa, revisão bibliográfica (estado da arte do            

debate sobre o tema/problema escolhido) e sumário preliminar da monografia.  

▪ Artigo científico: texto entre 8 e 10 páginas (formato ABNT), em que conste:             

exposição do tema, problema de pesquisa, revisão bibliográfica (estado da arte do            

debate sobre o tema/problema escolhido) e estrutura preliminar do artigo.  

▪ Projeto de pesquisa: texto entre 8 e 10 páginas (formato ABNT), em que conste:              

exposição do tema, problema de pesquisa, revisão bibliográfica (estado da arte do            

debate sobre o tema/problema escolhido).  

▪ Relatório de estágio: texto entre 8 e 10 páginas (formato ABNT), em que conste:              

contextualização política, social, cultural e/ou econômica preliminar da atividade         

da instituição no âmbito local, nacional e internacional, relacionada à literatura da            

área de Relações Internacionais ou área afim, bem como a apresentação do estudo             

de caso do estágio que será analisado. 

b) entrega de formulário específico, disponível na página virtual do curso de Relações            

Internacionais, com aceite de orientação docente, bem como com a avaliação de           

aspectos relativos à orientação, tais como: comparecimento a reuniões, realização de           

atividades de pesquisa e cumprimento dos prazos previstos, entre outras, observadas as            

etapas previstas no Anexo II.  

 



 
 

 

§2º – Os requisitos para a aprovação do estudante na disciplina TCC: orientação             

II são:  

a) entrega do texto final do TCC em meio eletrônico, aprovado pelo orientador. 

b) entrega de formulário específico, disponível na página virtual do curso de Relações            

Internacionais, assinado pelo orientador, com a nota final do TCC igual ou superior a             

5,0. 

Art. 12 - É assegurado aos estudantes o direito à solicitação de revisão de nota e frequência nos                  

casos de reprovação ou questionamento do resultado obtido, observados os prazos previstos no             

calendário escolar geral da Universidade. Ao final do processo de avaliação, compete ao             

supervisor a decisão sobre a aprovação ou não do estudante nas disciplinas de TCC: orientação I                

e II, cabendo recurso à coordenação do curso e, se necessário, ao Conselho da Faculdade.  

Art. 13 – A aprovação na disciplina TCC: orientação I é pré-requisito para o estudante se                

matricular na disciplina TCC: orientação II. 

Art. 14 – A aprovação nas duas disciplinas, TCC: orientação I e TCC: orientação II, oferecidas                

respectivamente nos 7º e 8º períodos do curso, são requisitos para a conclusão do TCC. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ATRIBUIÇÃO DE NOTA E APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO TCC 

Art. 15 – O orientador do TCC é responsável pela avaliação e atribuição da nota final do TCC,                  

atribuindo nota final até o máximo de 8,0. Uma tabela com sugestão de tópicos para avaliação                

dos TCC pode ser consultada no Anexo III.  

Parágrafo único: Para que o estudante obtenha uma nota superior a 8,0 no TCC será necessário                

se submeter a uma apresentação pública do trabalho, bem como a uma avaliação complementar              

de um professor convidado de qualquer Departamento da Universidade. A decisão sobre a             

realização ou não da apresentação pública e avaliação complementar cabe ao orientador,            

consultado o estudante. 

Art. 16 – A organização das apresentações públicas do TCC (reserva de espaço físico,               

elaboração de um cronograma das bancas, convite aos professores que farão as avaliações             

complementares, entre outras tarefas) é de responsabilidade do supervisor da disciplina TCC:            

orientação II. Também compete ao supervisor da disciplina de TCC: orientação II a entrega das               



 
 

 

notas finais dos trabalhos de conclusão de curso para a Secretaria da Faculdade             

de Ciências Sociais.  

  

§1º – As apresentações públicas do TCC terão a presença do discente, mesa de avaliadores               

docentes composta pelo orientador e docente convidado como parecerista, com o seguinte            

funcionamento: 

a) Apresentação do TCC pelo discente (10 min). 

b) Exposição do parecer e nota final pelo professor convidado (10 min). 

c) Encerramento da banca pelo orientador e leitura da nota final atribuída ao TCC (5 min). 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17 – Este Regulamento será aplicado a todos os estudantes do curso de Relações               

Internacionais, respeitando-se a carga horária dos respectivos currículos. 

  



 
 

 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DE ETAPAS DO TCC 

MATUTINO / NOTURNO 

ATIVIDADE 
TCC: ORIENTAÇÃO I 

Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. 

Definição da orientação       

Entrega parcial obrigatória do TCC: orientação I para orientador      

Entrega do produto final do TCC: orientação I      

Entrega do formulário de TCC I      

Entrega parcial obrigatória do TCC: orientação II para orientador      

Entrega final do TCC      

Avaliação e atribuição da nota pela orientação      

Entrega do formulário de TCC II sem apresentação pública      

Realização da apresentação pública      

Entrega do formulário de TCC II com apresentação pública      

 

  



 
 

 

 

 

VESPERTINO 

ATIVIDADE 
TCC: ORIENTAÇÃO I 

Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Definição da orientação       

Entrega parcial obrigatória do TCC: orientação I para orientador      

Entrega do produto final do TCC: orientação I      

Entrega do formulário de TCC I      

Entrega parcial obrigatória do TCC: orientação II para orientador      

Entrega final do TCC      

Avaliação e atribuição da nota pela orientação      

Entrega do formulário de TCC II sem apresentação pública      

Realização da apresentação pública      

Entrega do formulário de TCC II com apresentação pública      

 

 

  



 
 

 

 

 

ANEXO II - ETAPAS SUGERIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TCC 

ORIENTAÇÃO I 

1. Delimitação da proposta de pesquisa com o supervisor 

1.1. Troca de ideias sobre identidades em temas; 

1.2. Delimitar, por escrito, a proposta de pesquisa. 

2. Definição do tema  

2.1. Pesquisas preliminares sobre assuntos de interesse; 

2.2. Investigação de fontes adequadas para a realização da pesquisa. 

3. Levantamento de bibliografia 

3.1. Identificação de autores de referência para a área de estudos; 

3.2. Seleção de artigos de periódicos acadêmicos, dissertações, teses, livros etc. pelos           

alunos e devidamente aprovados pelo(a) orientador(a); 

4. Fichamentos da bibliografia selecionada 

4.1. Organização e sistematização por escrito das leituras da bibliografia levantada; 

4.2. Eventual consulta a pessoas da área do tema de pesquisa para consolidar esta             

organização; 

5. 1ª versão da revisão bibliográfica 

5.1. Aproximações; conexões; tensões; diferenças de enfoque, conteúdo e metodologia         

entre os itens da bibliografia fichados; 

5.2. Entrega da versão inicial da revisão bibliográfica. 

  



 
 

 

 

ANEXO III – AVALIAÇÃO SUGERIDA PARA O PRODUTO FINAL DO 

TCC 

Legenda: 

a) Critérios: são os aspectos que devem ser levados em conta pelo estudante para o              

desenvolvimento do TCC e pelo orientador para a avaliação do TCC e atribuição de nota.               

Estão apresentados abaixo segundo o grau de complexidade esperado para um estudante do             

8º período do curso alcançar um patamar de desenvolvimento satisfatório no processo de             

avaliação.   

b) Diminuição da nota: todos os TCCs partem da nota 10,0 (dez) e poderão ter seus pontos                

retirados no caso do trabalho não ter desenvolvido adequadamente os critérios previstos.            

Cada critério, a depender da sua dificuldade, terá uma possível diminuição maior ou menor              

da nota.  

Obs: caso a avaliação final do orientador seja acima de 8,0, o(a) supervisor disciplina TCC:               

orientação II deverá ser informado de que o TCC é indicado para apresentação pública.  

CRITÉRIOS DIMINUIÇÃO DA NOTA 

1. Relevância e originalidade da abordagem dada ao tema. Até menos 1,0. 

1. Rigor metodológico e precisão conceitual. Até menos 2,0. 

2. Capacidade analítica. Até menos 2,0. 

3. Desenvolvimento do tema e sequência lógica de ideias.  Até menos 2,0. 

4. Objetividade e capacidade de síntese. Até menos 3,0. 

5. Qualidade da introdução e da conclusão. Até menos 3,0. 

6. Qualidade e correção da linguagem. Até menos 3,0. 

7. Precisão e escopo das informações, dados e demais        

conteúdos revelados pela pesquisa. 

Até menos 2,0. 

8. Relevância, qualidade e assimilação das fontes      

consultadas. 

Até menos 2,0. 

9. Observância das exigências formais. Até menos 3,0. 

10.Cumprimento de prazos e etapas. Até menos 3,0. 



 
 

 

 


