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1
 Este regimento entra em vigor a partir de 12 de março de 2013, devidamente aprovado em reunião do 

Colegiado do curso realizada no dia 11 de março de 2013. Com alterações aprovadas no dia 21 de maio de 

2013. 



 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL /  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 
 

 

FACIP – Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
Av. José João Dib n º 2545 – B. Progresso 

Ituiutaba – MG - CEP – 38302-000 

 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência curricular para obtenção do 

diploma do curso de graduação em Serviço Social. Deve ser entendido como um 

momento de síntese e expressão da totalidade da formação profissional. É o trabalho no 

qual o/a aluno/a sintetiza o conhecimento resultante de um processo investigativo 

originário de indagação teórica, preferencialmente gerada a partir da prática de estágio, 

do ensino, da pesquisa e da extensão. Este processo realiza-se dentro de padrões e 

exigências metodológicas e acadêmico-científicas2, portanto, o TCC constitui-se em 

monografia científica elaborada sob orientação de um(a) professor(a) e avaliada por 

banca examinadora3.  

O TCC pode ser embasado a partir de uma reflexão do trabalho profissional do(a) 

assistente social e do referencial teórico estudado; também poderá realizar levantamento 

de proposta de intervenção embasada nos pressupostos teórico-metodológicos e ético-

político da profissão ou ainda desenvolver estudo teórico de sistematização do 

conhecimento do Serviço Social, ou seja, uma revisão crítica da literatura sobre 

determinado tema ou assunto escolhido relacionado à questão social e suas múltiplas 

expressões. A participação nos projetos de extensão oferecidos pelo curso poderá servir 

de embasamento para que os(as) discentes realizem seu TCC, dentro da mesma lógica 

dos pressupostos teórico-metodológicos e ético-político da profissão. O TCC é um 

                                                           
2
 As normas para trabalhos científicos são regidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e deverão 

ser observadas. O curso de serviço social seguirá o Guia para normalização de trabalhos técnicos-científicos: projetos 
de pesquisa, trabalhos acadêmicos, dissertações e teses, editado pela EDUFU, observando-se sempre a edição 
atualizada. O livro está disponível na biblioteca.  

3
 Segundo as Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social e a Associação Brasileira e Ensino e Pesquisa em 

Serviço Social. 
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trabalho de iniciação científica e para muitos(as) alunos(as) sua primeira produção 

científica. Assim, sob a orientação de um(a) docente do curso de Serviço Social, tendo o 

respaldo da Coordenação do curso de Serviço Social, da Coordenação do TCC e dos/as 

demais docentes, os(as) discentes seguirão um roteiro norteador das atividades de 

produção do texto monográfico que serão divulgadas no início do 7º período na disciplina 

TCC I. Trata-se de um cronograma que deverá ser seguido pelo(a) orientador(a), pelo 

orientando(a) e pela coordenação do TCC. 

No 6º período os(as) alunos(as) deverão entregar o projeto de pesquisa pronto que será 

elaborado durante a disciplina de Métodos de Pesquisa em Serviço Social III. Os 

trabalhos de conclusão de curso com pesquisas com seres humanos, deverão atender a 

legislação vigente, sendo os projetos nesta área submetidos ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade, de acordo com as normas ditadas pela Resolução CNS-

196/96 e resoluções complementares do Conselho Nacional de Saúde, órgão vinculado 

ao Ministério da Saúde (CONEP-CNS-MS) e será submetido ao CEP para avaliação ética. 

Os projetos deverão entrar em apreciação no CEP-UFU com pelo menos 90 dias antes de 

sua data de execução para haver tempo para as possíveis correções. No cronograma do 

projeto inserido na Plataforma Brasil deverá constar o item Apreciação do Projeto pelo 

CEP-UFU. 

O(a) coordenador(a) do TCC distribuirá os projetos aos professores(as) orientadores(as) 

de acordo com critérios formulados pelo regimento próprio do TCC. No sétimo, oitavo e 

nono períodos, os(as) estudantes desenvolverão o TCC e receberão um cronograma 

detalhado que estabelecerá prazos para entrega do compromisso de orientação, entrega 

de cada capítulo, pré-avaliação do(a) orientador(a), data da entrega e da defesa, e 

organização das bancas.  
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NORMAS ESPECÍFICAS 

 

1) A  realização  de  matrícula  nas disciplinas TCC I, II e III;  entrega  e  aprovação  do 
trabalho de conclusão de curso são  requisitos  indispensáveis à colação de grau do 
Bacharel em Serviço Social.  
 
2) O TCC é uma atividade que integra o currículo obrigatório do curso de Serviço Social, 
sendo requisito indispensável para a integralização curricular. 
 
3) O TCC define-se como um trabalho de iniciação científica, escrito de autoria individual 
do(a) discente concluinte do curso de Serviço Social, entregue em data pré-definida por 
este regimento, em cumprimento às Diretrizes Curriculares definidas pelo CNE/MEC 
(parágrafo 3º do art. 1º da resolução nº 29 de 31/03/2000, do Conselho Nacional de 
Educação, que dispõe sobre o conteúdo e a duração dos Cursos de Serviço Social). 
 
4) O tema dos TCCs deverá tratar de questões relevantes para o campo profissional, a 
partir do ensino, da pesquisa, da extensão e da prática do estágio.  
 
5) O TCC deverá ser elaborado no 7º e 8º semestres letivos; sendo apresentado no 9º. 
 
6) Por tratar-se de pré-requisito para a formação profissional a ser cumprido a partir do 7º 
semestre, o(a) aluno terá disponível uma carga horária quinzenal, com frequência 
obrigatória para encontros com o(a) respectivo(a) orientador(a). 
 
7) Os subsídios teóricos, práticos e metodológicos de pesquisa, adaptados às 
peculiaridades da área do tema escolhido para a elaboração do TCC, serão oferecidos 
ao(a) discente pelo(a) professor(a) orientador(a). 
 
8) A elaboração do TCC deverá ser acompanhada pelo(a) professor(a) orientador(a) 
durante todo o ano letivo. 
 
9) A orientação para o TCC será garantida a todos/as discentes regularmente 
matriculados(as) no curso e na disciplina específica do TCC. 
 
 



 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL /  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 
 

 

FACIP – Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
Av. José João Dib n º 2545 – B. Progresso 

Ituiutaba – MG - CEP – 38302-000 

 

 
10) Todo(a) professor(a) do curso de Serviço Social orientará TCC, conforme o número 
de discentes distribuídos equitativamente pelo número de orientadores(as). Os TCCs que 
tratarem de temas que abordem a ação profissional do assistente social deverão ser 
orientados por professores(as) assistentes sociais. A coorientação poderá ser realizada 
por professores(as) de outros cursos desde que aprovada em reunião do colegiado e 
visando favorecer o(a) discente com tema muito específico que não seja contemplado 
pelo quadro docente do curso de Serviço Social. Cada caso deverá ser avaliado 
individualmente pelo colegiado do curso. 
 
11) São atribuições e competências do(a) professor(a) orientador(a):  
 

a) Aprovar o projeto de pesquisa para a elaboração do TCC e encaminhá-lo ao CEP-

UFU; 

b) Orientar os(as) alunos(as) sob sua responsabilidade, estimulando a pesquisa 

científica, indicando bibliografia pertinente e atualizada sobre o tema orientado, de 

acordo com o compromisso de orientação assinado4; 

c) Agendar e registrar as orientações5;  

d) Acompanhar a elaboração do TCC em todas as suas etapas: orientar a pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de campo, e a parte escrita na monografia resguardando as 

normas da ABNT e aquelas específicas da FACIP/UFU;  

e) Presidir e conduzir as atividades da banca examinadora bem como apurar as notas 

e proclamar o resultado final;  

f) Comunicar ao(a) coordenador(a) do TCC toda e qualquer situação que possa 

comprometer, de alguma forma, o processo de elaboração do TCC, bem como a 

conclusão do trabalho;  

                                                           
4
 O modelo do compromisso de orientação encontra-se no anexo 2. 

5
 O modelo do registro das orientações encontra-se no anexo 3 
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g) Estabelecer com o(a) orientando(a) o plano de estudo, o respectivo cronograma, os 

locais, os horários de atendimento e outras providências necessárias previamente 

combinada entre orientando(a) e orientador(a);  

h) Estar disponível para realizar, no mínimo, um encontro com o(s) orientando(s), a 

cada 15 dias, em período que não coincida com as aulas de graduação;  

i) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos pelo cronograma anual;  

j) Definir ao final do processo de elaboração do TCC, se o(a) aluno(a) está em 

condições de ser avaliado pela banca examinadora;  

k) Oficializar à coordenação do TCC e a coordenação do curso, os casos para 

avaliação e aprovação, e/ou reprovação;  

l) Indicar a banca examinadora. 

 
 
12) São atribuições e competências dos(as) discentes:  
 

a) Apresentar o projeto de pesquisa para aprovação do(a) orientador(a) e cadastrá-lo 

na Plataforma Brasil para avaliação ética do CEP-UFU;  

b) Participar das reuniões / encontros de orientação que serão agendadas pelo(a) 

professor(a) orientador(a) para os seguintes encaminhamentos: receber orientação 

para pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e a escrita da monografia 

resguardando as normas da ABNT e aquelas específicas da FACIP/UFU; 

c) Encaminhar periodicamente a produção de sua monografia de acordo com o 

calendário e/ou sempre que o orientador achar pertinente6;  

                                                           
6
 Quando o(a) aluno(a) enviar alguma parte escrita conforme orientação do(a) orientador(a) deverá 

obrigatoriamente nomear o arquivo enviado em Word incluindo no nome do arquivo a data da versão do 
texto. Exemplo: Ana_cap1_23_09_2013. 
 



 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL /  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL 

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 
 

 

FACIP – Faculdade de Ciências Integradas do Pontal 
Av. José João Dib n º 2545 – B. Progresso 

Ituiutaba – MG - CEP – 38302-000 

 

d) Elaborar o TCC a partir do projeto de pesquisa aprovado pelo(a) professor(a) 

orientador(a) e pelo CEP (eventuais mudanças do projeto de pesquisa do TCC só 

poderão ser feitas dentro dos parâmetros exigidos pelo CEP);  

e) Elaborar o TCC de acordo com os conhecimentos metodológicos e de pesquisa, 

considerando as diversas áreas pertinentes ao curso de Serviço social;  

f) Entregar a coordenação do TCC três exemplares do trabalho finalizado, no prazo 

estabelecido pelo calendário divulgado previamente, após a aprovação do(a) 

orientador(a).  

g) O TCC deverá ser entregue de acordo com as normas vigentes da ABNT. 

 

13) Fica proibida a cópia de trabalhos científicos da internet bem com a entrega de 
trabalhos elaborados por terceiros. Se for comprovada a cópia de terceiros de parte do 
trabalho ou na sua íntegra, ou compra do trabalho (parte ou integral), o(a) aluno(a) será 
reprovado(a), ficando de dependência na disciplina, tendo que recomeçar todo o processo 
de orientação de acordo com as normas de graduação vigentes da Universidade Federal 
de Uberlândia. 
 
14) Somente serão aprovados na disciplina TCC os(as) discentes que cumprirem 
rigorosamente os dispostos nos itens supracitados. 
 
15) A elaboração do TCC só poderá ser interrompida pelo(a) discente com motivo 
justificado; os casos serão apreciados pela Coordenação do TCC em conjunto com o 
Colegiado do curso. O(a) discente deve estar ciente que a entrega do TCC tem prazo 
estabelecido, divulgado anualmente, e que o não cumprimento do mesmo significará 
reprovação. 
 
16) As solicitações ligadas às mudanças de tema e/ou orientadores(as) serão avaliadas 
pela Coordenação do TCC com o colegiado do curso. 
 
17) As bancas examinadoras dos TCCs serão constituídas por três professores da 
instituição (Faculdade de Ciências Integradas do Pontal / Universidade Federal de 
Uberlândia), garantindo-se a composição formada por 2/3 de assistentes sociais. Será 
presidida pelo(a) professor(a) orientador(a). A presença do(a) professor(a) orientador(a) 
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na banca examinadora é obrigatória, sendo que em caso de ausência do mesmo a banca 
deverá ser adiada. O mesmo ocorrendo no caso de ausência dos demais membros. 
 
18) A avaliação do TCC é atribuição, em primeira instância, do(a) professor(a) 
orientador(a), a quem cabe avaliar a versão que será encaminhada a banca examinadora. 
O discente terá prazo previsto no cronograma anual para recorrer da decisão do/a 
orientador/a (caso seja reprovado/a). A decisão final caberá ao colegiado do curso após 
ouvir ambas as partes – orientador(a) / orientando(a). 
 
19) O TCC, previamente avaliado e aprovado pelo orientador, será encaminhado a uma 
banca examinadora para avaliação.  
 
20) A avaliação do TCC será efetuada com base no trabalho escrito, na exposição e 
defesa oral. Para avaliação do trabalho escrito cada membro da banca examinadora 
deverá receber uma cópia cada um, com pelo menos 15 dias de antecedência à 
realização e defesa do TCC7. 
 
21) São atribuições específicas da coordenação de TCC:  
 
a) divulgar e fazer cumprir o presente regimento;  

b) reunir-se ordinariamente uma vez a cada semestre com a coordenação do curso e com 

os professores para o estabelecimento do planejamento das atividades;  

c) fixar a cada semestre letivo as datas dos prazos referidos nestas normas;  

d) elaborar e divulgar a lista contendo o nome dos(as) professores(as) orientadores(as) de 

acordo com as respectivas áreas de interesse e/ou pesquisa, no final do 6º semestre; 

e) divulgar o resultado da seleção dos projetos por orientadores(as); 

f) elaborar e divulgar o calendário das atividades relacionadas ao desenvolvimento do 

TCC; 

g) encaminhar à coordenação do curso o quadro geral de distribuição do número de TCCs 

compatibilizado com o quadro de professores(as) orientadores(as);  

                                                           
7
 Os critérios específicos da avaliação encontram-se no anexo 1. 
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h) promover a distribuição dos TCCs para avaliação, aos examinadores(as), após a 

escolha dos respectivos membros;  

i) promover a organização da defesa dos TCCs nas bancas examinadoras, bem como a 

escolha dos respectivos membros, respeitando-se, sempre que possível, a indicação 

do(a) orientador(a);  

j) divulgar a composição da comissão examinadora responsável pela avaliação dos 

trabalhos;  

k) encaminhar à coordenação do curso as notas atribuídas pelas bancas examinadoras. 
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ANEXO 1 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TCC 

 

 

1. Apresentação 

Escrita  

Ortografia 

Número de páginas 

Referências bibliográficas coerentes com o tema 

Normas da ABNT 

 

2. Conteúdo  

Referencial teórico com embasamento coerente e atualizado 

Articulação do objeto de pesquisa com os resultados alcançados 

 

3. Estrutura 

A estrutura do trabalho contempla: introdução, desenvolvimento (capítulos teóricos, 
metodologia, processo de coleta de dados), conclusão e referencial teórico. 

 

4. Apresentação oral  

Cumprimento do tempo estabelecido 

Clareza e objetividade na apresentação 

Segurança na arguição 
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ANEXO 2  

 

 
Compromisso de Orientação  

 
 

 
 
 

Eu, __________________________________________________________ professor(a) 

orientador(a) junto ao Curso de Serviço Social da Faculdade de Ciências Integradas do 

Pontal (FACIP) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) comprometo-me a orientar 

_____________________________________________________________ discente do 

Curso de Serviço Social. Para tanto docente e discente seguirão as normas regimentais e 

regulamentares pertinentes em vigor. 

 
 
 
 
Ituiutaba, ________/ ___________/ 2013 

 
 
 

 
_________________________ 
Professor (a) orientador (a)  

 

 

_____________________________ 

Discente  
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Anexo 3 

FICHA DE REGISTRO DOS(AS) ORIENTADORES(AS) 
 

 

Nome do(a) discente 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Nome do(a) orientador(a) 
 
______________________________________________________________________ 
  

 

Período 
1º semestre de 

2013 

   Encontros 
agendados 

 Visto do Orientador 
(a) 

Visto dos 
Orientandos (as) 

Maio 
 
 

   

Junho 
 
 

   

Julho 
 
 

   

Agosto 
 
 

   

Setembro  
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ANEXO 4  

 

Cronograma de atividades previstas para as disciplinas de TCC 1, 2 e 3 

 

 

DISCIPLINA TCC 1  

- Entrega do sumário provisório  

- Entrega do 1º Capítulo  

- Entrega do 2º Capítulo  

 

 

DISCIPLINA TCC 2 

- Entrega do 3º Capítulo (se houver) 

- Entrega da Introdução / Conclusão  

- Entrega da primeira versão finalizada  

 

 

DISCIPLINA TCC 3  

- Entrega da versão finalizada para apresentação – 3 cópias 

- Apresentação das bancas 

- Entrega da versão final na coordenação 


