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CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

A normatização para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de 

Direito foi elaborada tendo por base o atendimento às exigências legais previstas na 

Resolução CNE/CES nº 09/2004. Segundo o projeto Pedagógico do curso de 

graduação em Direito:  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular 
obrigatório a ser realizado nos 9º e 10º semestres do curso de Direito da 
Faculdade Zumbi dos Palmares. Consiste em pesquisa realizada [grifo meu] 
sob a forma de monografia, em qualquer área do Direito, desenvolvida 
individualmente pelo aluno sob orientação docente [...]. O processo de 
elaboração do TCC  importa orientação teórico-metodológica ao aluno a ser 
prestada pelo prazo de 1 (um) ano, nos dois últimos semestres do Curso de 
Direito, pelo seu professor-orientador. Estão aptos a orientar o TCC 
quaisquer professores efetivos do Curso de Direito da Faculdade Zumbi dos 
Palmares.   (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DIREITO, 2011, p. 
60) 

1 Do Objetivo geral do TCC 

Art. 1º: O TCC I e II deverá ser uma produção acadêmico-intelectual que tenha 

como principal objetivo consolidar os conhecimentos adquiridos e construídos 

durante o processo de formação do aluno/a, bem como enfatizar a capacidade 

investigativa e produtiva do aluno/a tendo por ênfase a realização de pesquisa que 

atenda às necessidades científico-acadêmicas, assim como enfatizar a 

contribuição relacionada às ações de cidadania. 

 

1.1 Objetivos específicos do TCC 

 

 Contribuir para o aprimoramento da formação básica, científica, técnica e 

sociopolítica. 

 Possibilitar ao aluno/a a capacidade de desenvolver uma pesquisa que tenha como 

ponto de partida as questões referentes aos conteúdos estudados durante os 

semestres letivos, bem como à observação da interdisciplinaridade no processo de 

elaboração do TCC. 

 



CAPÍTULO 2 

DAS ATRIBUIÇÕES  

 

 

2 Da competência dos/as alunos/as 

Art. 2º: São responsabilidades dos alunos/as: 

 Receber e buscar orientação dos seus respectivos orientadores/as e 

professor/a de TCC quanto às correções e prazos de entrega do 

trabalho. Respeitar as orientações e sugestões de elaboração nos 

prazos estabelecidos pelos orientadores e professor/a da disciplina 

TCC II. 

 Elaborar individualmente seu TCC.  

 Primar pela originalidade em relação à elaboração do tema da 

pesquisa e pela qualidade metodológica e do conteúdo a ser 

desenvolvido. 

 Entregar o TCC em 3 (três) vias (encadernadas em espiral) para 

apreciação da banca examinadora e uma (1) cópia gravada em cd, 

devidamente identificado com título do trabalho, nome e RA do/a 

aluno/a com a versão final do TCC, bem como uma cópia em capa 

dura quando indicada por banca examinadora para publicação na 

biblioteca da Faculdade Zumbi dos Palmares. 

 Refazer o TCC, em caso de reprovação, no semestre posterior com 

acompanhamento do orientador/a. Nesse caso, o aluno/a deverá estar 

devidamente matriculado na disciplina TCC II, podendo cumprir seu 

horário em orientação com professor/a orientador/a e, quando 

necessário, consultar o/a professor/a da disciplina TCC II em caso de 

dúvidas metodológicas do trabalho de pesquisa. O aluno é responsável 

por acompanhar todos os andamentos referentes aos cronogramas das 

atividades a serem cumpridas durante o semestre na matéria TCC II. 



2.1 Da competência do/a coordenador/a 

Art. 3º: Coordenar os procedimentos necessários à produção do TCC quanto 

à designação dos orientadores/as e demais exigências que se façam necessárias 

ao processo de produção do TCC.  

I- Divulgar a lista dos professores/as orientadores/as que serão 

disponibilizados para a realização do trabalho de TCC junto aos 

alunos/as. 

II- Apresentar ao colegiado de curso as informações necessárias acerca 

dos TCCS plenamente concluídos e a lista dos alunos/as 

aprovados/as. 

III- Estabelecer e manter contato com os orientadores/as a fim de dirimir e 

mediar problemas com relação às orientações e orientandos/as. 

IV- Ser responsável pela montagem das bancas examinadoras e pela 

divulgação dos documentos formais para a condução das bancas, tais 

como atas e outros documentos que se fizerem necessários. 

3 Da competência dos orientadores/as 

Art. 4º: Orientar os Trabalhos de Conclusão de Curso no que diz respeito à 

indicação de bibliografias, correções e ajustes que se fizerem necessários quanto 

ao desenvolvimento do trabalho de TCC junto aos orientandos/as. 

I. Registrar o acompanhamento dos orientandos por meio da utilização e 

preenchimento das fichas de orientação que constam em anexo no 

presente regulamento. 

II. Cumprir a agenda de atendimento. 

III. Trabalhar o conteúdo das pesquisas prezando pela qualidade do 

conteúdo e da normatização de trabalhos acadêmicos de acordo com 

as normas da ABNT em consonância com o manual de trabalho 

acadêmico desenvolvido e trabalho pelo/a professor/a de Metodologia 

da disciplina TCC II. 

IV. Conferir a versão final do TCC e observar se as propostas de correção 

foram devidamente acatadas pelos orientandos/as. 

V. Encaminhar à coordenação do curso de Direito e ao/à professor/a de 

TCC II, parecer final acerca do resultado do TCC, indicando aprovação 

ou reprovação. 



VI. Participar das bancas de avaliação dos TCCS, bancas estas que serão 

presididas por professor/a devidamente qualificado/a para tal. 

4 Do processo de avaliação 

Art. 5º: A monografia se constitui em instrumento de aprendizagem e como tal 

seguirá os seguintes critérios de avaliação: 

I. A avaliação do TCC contará com parecer e acompanhamento do 

professor/a da disciplina TCC II (quanto à forma metodológica) e do/a 

professor/a orientador/a quanto à adequação do conteúdo 

desenvolvido na pesquisa. 

II. A composição da nota será de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que, nesse 

caso, as notas da avaliação diversificada, de competência e conceitual 

só serão validadas, efetivamente, após análise da banca examinadora, 

ficando o/a professor/a da disciplina TCC II responsável pelo 

lançamento de tais notas no sistema da Faculdade, só após a 

confirmação de aprovação ou reprovação divulgada na banca 

examinadora é que tais notas serão lançadas. 

III. Fica restrito a participação na disciplina TCC II em avaliação de exame 

final. 

IV. Será considerado/a aprovado/a o/a discente que, numa escala de 0 

(zero) a (dez), obtiver nota mínima 7 (sete).  

5 Das disposições finais 

Art. 6º: Os casos não contemplados nessa regulamentação serão 

devidamente avaliados, apreciados e resolvidos em consonância com a 

coordenação e com o colegiado de curso com base nas normas e dispositivos do 

projeto Pedagógico do Curso de Direito da Faculdade Zumbi dos Palmares. 
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ANEXO I 

 

 

TERMOS E FICHAS DE COMPROMISSO PARA 

ELABORAÇÃO DOS TCCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMO DE COMPROMISSO PARA ORIENTAÇÃO DE 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC 

O presente documento visa sacramentar o compromisso entre professor (a) 

orientador (a) e orientando (a) a fim de que o trabalho de monografia seja resultante 

de um processo desenvolvido e amadurecido por ambas as partes. 

 

Professor (a) orientador (a):___________________________________________ 

Orientando(a): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Tema do TCC:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Declaramos estar cientes do presente termo quanto à normatização do TCC, e de 

comum acordo assinamos o presente termo de orientação. 

 

_________________________________________     

Assinatura do professor (a) orientador (a): 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do orientando (a) 

 

 

Data:___________________ 

 

 



 

Ficha de acompanhamento de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso  

Faculdade Zumbi dos Palmares 

TCC- aluno (a)________________________________________________________ 

Título: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Orientando (a): 

___________________________________________________________________ 

 

Data Hora 

prevista 

(Início) 

Hora 

trabalhada 

(Fim) 

Resumo da orientação       Assinatura 

Orientando 

(a)  

Assinatura 

do 

orientador 

(a) 

    

 

 

  

    

 

 

  

    

 

 

  

    

 

 

  

    

 

 

  

    

 

 

  

 

 



 

Indicação de ressalvas feitas ao Trabalho de Conclusão de Curso 

pela Banca Examinadora 

Trabalho de conclusão de curso de:_______________________________________ 

Título:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Orientando (a): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ressalvas:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Data para devolução do trabalho corrigido: _______/________/___________ 

 

São Paulo, ______ de_________________ de 20______. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do/a presidente da Banca Examinadora 

 

_________________________________________ 

Assinatura do professor (a) convidado (a) 

 

_________________________________________ 

Assinatura do/a professor (a) componente (a) 

 

_________________________________________ 

Assinatura do orientando (a) 

 

 

 



 

ATA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO-TCC DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE ZUMBI DOS 

PALMARES 

Aos __________________ dias do mês de ___________________ de __________, 

às ____h_____m, na sala número _______ da Faculdade Zumbi dos Palmares, na 

presença da banca examinadora presidida pelo (a) professor (a) e composta dos 

seguintes membros: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

o (a) aluno (a) apresentou o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como elemento 

curricular indispensável à colação de grau e diplomação, tendo como 

título:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

A banca examinadora quando em reunião em sessão privada, deliberou e decidiu 

pelo resultado: aprovado/a (      )   aprovado/a com ressalvas (     ) reprovado/a (     ). 

Resultado este formalmente divulgado aos demais participantes da mesma.  

Eu professor (a) ______________________________________________________ 

Na função de Orientador e Presidente da Banca lavrei a presente ata que será 

assinada por mim e pelos professores (as) componentes da banca.  

 

_____________________________          _________________________________ 

Presidente da banca                                          Professor (a) componente 

 

_________________________________     ________________________________ 

Professor (a) componente                                    Aluno/a 

 

Obs.: _______________________________________________________________ 

 

Indicação para biblioteca: (      )  Sim      (      )  Não  

 



 

 

Termo de indicação de Trabalho de Conclusão de Curso para  

Banca Examinadora 

 

Trabalho de conclusão de curso de:_______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Título:______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Curso:____________________________ 

 

Declaro para os devidos fins que o trabalho está apto a ser depositado para exame 

em banca examinadora. 

 

 

São Paulo, ______ de_________________ de 20______. 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do orientador (a) 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do orientando (a) 



 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

ORIENTAÇÕES QUANTO À FORMA METODOLÓGICA 

DOS TCCS 

 

O TCC se constituirá de um estudo temático em forma de monografia e terá como 

estrutura introdução, capítulos e considerações finais desenvolvidos da seguinte 

forma:  

 Elementos pré-textuais: (em conformidade com modelo trabalhado nas aulas 

de TCC II) 

 Elementos textuais: Introdução, contendo relato do tema da pesquisa, 

principal problema da discussão do TCC, objetivo, métodos e breve descrição 

dos conteúdos dos 3 (três) capítulos. 

 Elementos textuais -Capítulo I: Com título escolhido pelo/a aluno/a. O capítulo 

deverá conter discussão introdutória da temática escolhida pelo aluno/a. 

 Capítulo II: Com título escolhido pelo/a aluno/a. O capítulo deverá prosseguir 

com a discussão apontada no capítulo I e deverá ter a mesma consonância 

com o número de páginas do I. 

 Capítulo III: Com título escolhido pelo/a aluno/a. O capítulo deverá discutir os 

principais resultados da pesquisa em consonância com os capítulos 

anteriores. 



 O número de páginas indicado para o TCC será de no mínimo 40 páginas e 

no máximo de 60/70 páginas. 

 O/a aluno/a deverá observar e manter um equilíbrio na quantidade de páginas 

digitadas e desenvolvidas em todos os capítulos. 

 Considerações finais: Nessa fase da pesquisa, serão retomadas as 

discussões da pesquisa e apontados os principais resultados da pesquisa, 

bem como deverá ser retomada a principal hipótese da pesquisa, com 

indicação para futuras pesquisas com relação ao tema, caso a hipótese inicial 

não seja comprovada. 

 Elementos pós-textuais- Referências: Observar rigorosamente as normas 

técnicas para o uso e composição de referências no TCC.  

 Apêndice: elemento pós-textual opcional, que consta de documentos 

elaborados pelo/a autor/a da pesquisa. Ex.: tabelas, gráficos, fotos 

devidamente autorizadas, modelo de questionários utilizados em caso de 

pesquisa de campo, etc. 

 Anexo: elemento pós-textual opcional, documentos oficiais não elaborados 

pelo/a autor/a da pesquisa. 

 


