
  

 

Curso: Ciências Contábeis | Código: ORTC60044 | Vigência: 2020/1 

 

Nome do Componente Curricular: 

Trabalho de Conclusão de Curso 

 
 
Ementa: 
 
Estudo acerca de um tema específico, atinente ao currículo do curso, escolhido pelo aluno. 
Definição da mais adequada metodologia para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa 
científica. Elaboração da monografia, de acordo com o calendário de atividades de TCC 
definido pela Coordenação do curso para o semestre. 
 
 
Objetivo: 
 
1. Desenvolver no aluno a capacidade de realizar uma investigação planejada, manifesta em 

uma pesquisa acadêmica de caráter interdisciplinar a respeito de temas pertinentes aos 

conteúdos do currículo pleno;  

2. Iniciar o aluno na prática de desenvolvimento da pesquisa científica, preparando-o para o 

ingresso em cursos de pós-graduação que venham a permitir o aprofundamento dos tópicos 

apresentados no curso de graduação;  

 3. Propiciar a demonstração do grau de habilidades adquiridas quanto à seleção dos 

problemas e sua análise, crítica e proposição;   

4. Desenvolver e exercitar o comportamento metodológico científico com o necessário 

aprofundamento temático, o estímulo à consulta bibliográfica especializada e à produção 

científica;  

5. Desenvolver no aluno sua capacidade de interpretação crítica e aprimoramento da 

comunicação por meio de expressões gráfica, escrita e verbal;  

6. Concluir o processo de formação e capacitação profissional do graduando, a fim de 
incentivá-lo a novas descobertas científicas para a solução dos mais variados problemas, 
promovendo de tal forma o progresso da ciência na sua área de especialização profissional. 
 
 
 
 
 

Carga Horária: 80 horas 
 

Aulas Semanais:   

0 Teóricas/80 Práticas 

Etapa: 8 



  

Metodologia/Diretivas: 
 
Designação de um Professor Orientador que acompanha todo o desenvolvimento do trabalho 
do aluno ao longo do semestre letivo, observando-se o cronograma de atividades de TCC do 
semestre letivo. 
 
Avaliação: 
 
Apresentação do trabalho para uma banca examinadora composta por três docentes que, em 

conjunto, avaliarão o TCC com base na apresentação e no conteúdo do trabalho sob os 

seguintes critérios objetivos: 

ATA DA BANCA DE MONOGRAFIA 

ALUNO (A): __________________________________________________________________ 

MATRÍCULA Nº __________________ 

ORIENTADOR: _______________________________________________________________ 

AVALIADOR 1: _______________________________________________________________ 

AVALIADOR 2: _______________________________________________________________ 

TÍTULO:_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

DATA DA DEFESA: ________/_________/________ 

HORÁRIO DA DEFESA: _________: __________ 

PROFESSOR  TEXTO  

(Peso 0,6) 

APRESENTAÇÃO ORAL 

(Peso 0,4)  

MÉDIA  

Avaliador 1  

 

      

Avaliador 2  

  

      

Orientador  

  

      

 
ASSINATURAS:  

AVALIADOR 1:  ______________________________________________________________________  

AVALIADOR 2: ______________________________________________________________________  

ORIENTADOR: ______________________________________________________________________  

ALUNO:   __________________________________________________________________________  



  

 

Orientações Gerais 
 

1. Caso a Banca aponte a necessidade de ajustes, o aluno deve efetuá-las; 
2. Após aprovado pela Banca, o TCC deverá ser depositado no TIA, clicando na opção ENTREGA DE TCC 

PARA DEPÓSITO NA BIBLIOTECA, no prazo de 30 dias. A postagem final do TCC para a Biblioteca é 
OBRIGATÓRIA para a Colação de Grau. 


