
                 
 

         
 
 
O Colegiado do Curso de Letras-LIBRAS, na modalidade presencial, da 
Universidade Federal de Santa Catarina, RESOLVE: 
 
 
Art. 1º – Normatizar, no âmbito do Curso de Graduação de Bacharelado em 
Letras-LIBRAS (currículo 2012/1), do Departamento de Artes e Libras, do 
Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa 
Catarina, as atividades acadêmicas relacionadas ao Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC), a ser realizado nos termos e para os fins previstos neste 
Regimento. 
 
 

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 escrito de 
modo 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 bacharel em Letras-
LIBRAS poderá estabelecer vínculos intelectuais com professor de sua 
escolha, buscando conjugar seu interesse de pesquisa com a área de 
conhecimento e expertise de seu orientador.  

 
 
Da Orientação Acadêmica 
 
 
Art. 5º – É recomendável que o processo de orientação ocorra no início da 7ª 
fase de curso, devendo o aluno fazer um primeiro contato com o orientador. 
O professor escolhido deverá, nessa ocasião, receber uma Síntese do 



Projeto que o aluno pretende desenvolver. A Síntese do Projeto deverá 
conter, mesmo que de forma ainda incipiente, a formulação do problema de 
pesquisa e o(s) objetivo(s) do trabalho a ser realizado, e deverá ser escrita 
em uma página em espaço duplo, fonte 12. 
 
Art. 6º – O TCC conta com um coordenador, obrigatoriamente docente 
efetivo no quadro de professores do curso Letras-LIBRAS, designado por 
portaria da direção de centro (CCE), e com o orientador, podendo este ser do 
quadro do Curso de Letras-Libras ou de outro Departamento da UFSC.  
 
Art. 7º – O coordenador do TCC será responsável no transcorrer entre as 7ª 
e 9ª fases do curso pela condução geral desta atividade, e receberá para 
esta atividade administrativa 2 horas semanais. 
 

§ 1º Cabe ao coordenador: 
,  I- Auxiliar os alunos presencialmente no tocante  aos prazos e 
encaminhamentos para a escolha de orientadores do TCC; 
 II- Acompanhar o trabalho realizado entre orientadores e orientandos, 
de modo a resolver eventuais contratempos durante todo processo;  
 III- Desenvolver as atividades administrativas e burocráticas em 
relação á composição das bancas, emissão de portarias via secretaria do 
Curso, e recolhimento das notas da defesa com os orientadores dos alunos. 

 
 
Art. 8º – O orientador do TCC será responsável pela orientação de até 04 
(quatro) alunos por turma, e sua função básica engloba orientar os alunos na 
realização e desenvolvimento do TCC, organizando encontros de orientação 
direcionada ao objeto de estudo. Para cada aluno orientado, o professor 
receberá 1 (uma) hora de orientação. 
 

§ 1º Cabe ao orientador: 
I- Acompanhar a redação do TCC em todas as suas etapas, realizando 
as devidas intervenções quanto à forma e o conteúdo da pesquisa;  
II- Criar critérios de execução e avaliação quanto à produção do TCC; 
III- Viabilizar, juntamente com o aluno, a composição da banca 
examinadora e as providências para a realização da apresentação e 
defesa do TCC. 
IV- Registrar em atas a participação e o desenvolvimento do TCC do 
aluno em todo o processo de orientação. 

 
Art. 9º – O orientador terá o direito de interromper a orientação desde que 
apresente carta com justificativa ao Coordenador do TCC.  
 
Art. 10º – O aluno terá o direito de solicitar, através de requerimento ao 
Coordenador do TCC, com justificativa, apenas uma alteração do orientador. 
A solicitação será analisada pela Coordenação que por sua vez deverá, se 
for o caso, sugerir um novo orientador. 
 



Art. 11º – O professor da disciplina do TCC e o orientador assumirão 
oficialmente suas funções registradas no PAD a partir do momento em que o 
aluno se matricular em TCC. 
 
 
 
Da Execução, Defesa e Avaliação do TCC 
 
 
Art. 12º – O TCC deverá ter de 20 a 50 páginas (da introdução à conclusão), 
excluídas as páginas iniciais, as referências bibliográficas e os anexos. O 
trabalho deverá conter um resumo em português, um resumo em língua 
estrangeira, palavras-chave em português, palavras-chave na língua 
estrangeira, e um sumário. O texto deverá ser escrito em Português em papel 
A4, com espaço um e meio, em fonte 12. Os demais detalhes de formatação 
e documentação deverão estar de acordo com as normas vigentes de 
padronização determinadas pela área escolhida pelo aluno, em comum 
acordo com o orientador. É opcional para o aluno fazer a tradução do TCC do 
Português para a Libras, no formato de vídeo-registro. 

 
Art. 13º – 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, por mais modesto que seja. Não 
serão aceitos trabalhos que apenas resumam leituras ou apresentem 
informações de outras fontes meramente replicadas pelo candidato. O TCC é 
um trabalho de aprofundamento de estudos em uma área específica, 
podendo ter características de experimento, de estudo teórico ou de estudo 
de caso. 
 
Art. 14º – O aluno deverá entregar cópia do TCC ao orientador e aos 
membros da banca com pelo menos 15 dias de antecedência em relação à 
data estabelecida para a defesa.  
 
Art. 15º – O TCC deve ser apresentado publicamente para uma banca 
examinadora, ao final do último semestre do curso, em semana específica a 
ser estabelecida pela Coordenação do Curso. Cabe à secretaria do curso, 
juntamente com o coordenador do curso, definir a logística das bancas de 
TCC. 
 

§ 1º A banca examinadora deverá ser composta por no mínimo dois 
professores, e no máximo 3, sendo um o orientador (ou, na sua 
ausência, por motivo de força maior, um colega indicado pelo próprio 
orientador, em comum acordo com o orientando) e o outro um 
professor doutor, ou doutorando ligado a um programa de pós-
graduação, devendo ser indicado também um suplente. 
§ 2º A banca examinadora será presidida pelo orientador e só iniciará 
seus trabalhos com a presença de todos os membros. 

 
Art. 16º – Durante a defesa do TCC, o aluno terá 20 (vinte) minutos para 
apresentar oralmente (Libras ou Português) o TCC, perante a banca 



examinadora. Cada membro da banca (que não o orientador) terá 10 (dez) 
minutos para arguição, e o aluno terá 10 (dez) minutos para responder. 
. 
Art. 17° – A atribuição da nota final dar-se-á após o encerramento da 
arguição, com a leitura da Ata de Defesa de TCC, pelo cálculo da média das 
notas atribuídas por cada membro da banca examinadora. A nota final (de 
zero a dez) deverá ser comunicada publicamente e registrada em ata, 
assinada por todos os membros da banca e pelo aluno. 
 
Art. 18º – O aluno ficará reprovado nas seguintes situações: 
 

I- Não entregar o TCC aos membros da banca no prazo estipulado; 
II- Não se apresentar-se para a defesa oral; 
III- Obtiver nota final inferior a 6,0 (seis). 

 
Art. 19º – O aluno deverá efetuar as modificações sugeridas pela banca e 
entregar ao seu orientador 1 (uma) cópia e 1 (um) CD-ROM contendo o 
arquivo do trabalho em formato PDF, no prazo máximo de 15 dias após a 
defesa, caso seu trabalho seja indicado para publicação.  
 
Art. 20º – Os TCCs serão colocados à disposição do público para que sejam 
disponibilizados os arquivos em formato eletrônico na rede na BU da UFSC. 
 
Art. 21º – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Curso 
Letras-LIBRAS, consultando, quando necessário, o seu Colegiado. 
 
 
 

 
Florianópolis, setembro de 2013. 


