
  

 

  
  

   



  

 

  
  

  

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS PARA O TRABALHO DE GRADUAÇÃO – TCC  

Para Conclusão do Curso de Graduação em Educação Física Bacharelado, o aluno 

deverá elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso através das disciplinas Trabalho de 

Conclusão de Curso I (40-257) e Trabalho de Conclusão de Curso II (40-264), que estão 

articulados com as disciplinas Metodologia Científica (70-427) e a Metodologia da Pesquisa 

(72-378). O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é exigência curricular para obtenção 

do diploma no curso, e é entendido como um estudo individual de pesquisa na área de 

Educação Física, que deve ser apresentado em forma de monografia e/ou artigo, 

desenvolvido nas disciplinas TCC I e TCC II como preveem suas ementas.   

O TCC de Educação Física deve propiciar aos acadêmicos a iniciação no universo 

da pesquisa científica em Educação Física com temas vinculados às linhas de pesquisas 

existentes no curso, visando à articulação do processo formativo de 

construção/reconstrução do conhecimento.   

De acordo com o plano da disciplina de TCC I, cada aluno, sob a orientação do 

professor da disciplina e do professor orientador, deve elaborar seu projeto. O acadêmico 

é avaliado por sua atuação no processo de construção e pela apresentação do projeto no 

Seminário de Qualificação.  

O plano da disciplina TCC II prescreve o desenvolvimento da pesquisa e a 

elaboração do trabalho propriamente dito. As normas do curso de Educação Física para o 

TCC definem que o aluno tenha além do professor das disciplinas TCC I e TCC II, um 

orientador (versado no tema escolhido); sendo que os orientadores devem ter um número 

limitado de orientandos e carga horária reservada para a função de orientação; o aluno 

juntamente com o orientador devem proceder às sugestões da banca examinadora 

(constituída de 3 (três) professores) a qual o trabalho será apresentado. As normas do TCC 

I e TCC II, além das orientações constantes no PPC do Curso, estão normatizadas por 

documentos específicos denominados – Manual do TCC I e Manual do TCC II, onde 

disponibilizam todas as orientações para a realização do TCC.  

  



  

 

  
  

MANUAL PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I  

O Manual do Trabalho de Conclusão de Curso I foi construído coletivamente. O 

documento reflete o pensamento do Colegiado do Curso de Educação Física da 

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, após sucessivas reuniões 

e encontros, bem como a análise de documentos e visões da URI.  

INTRODUÇÃO  

Este documento tem como objetivo subsidiar a orientação do Trabalho de Conclusão 

de Curso I dos alunos do Curso de Educação Física Bacharelado. Busca- se estabelecer, 

critérios de elaboração e apresentação comuns, possibilitando uma maior segurança dos 

alunos quando da constituição de seus projetos, bem como garantir aos professores um 

acesso mais direto aos conteúdos, balizados por uma forma de organização comum a todos 

os trabalhos.  

O núcleo formado pelas disciplinas: Metodologia Científica, Metodologia da Pesquisa 

e Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II exercem um 

papel fundamental na formação do aluno, uma vez que permitirá ao mesmo, alinhar as 

atividades de campo com a Pesquisa Científica e/ou Extensão, este processo de integração 

entre teoria e prática é fundamental para que o acadêmico possa exercitar a redação 

Técnico-científica de forma sistematizada, verificando a capacidade de síntese das 

vivências do aprendizado obtidas durante o Curso. Espera-se que ele seja capaz de 

organizar e reelaborar o conhecimento adquirido no decorrer do curso, em uma linguagem 

científica.  

CAPÍTULO I  
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS  

Artigo 1º - Para conclusão do Curso de Educação Física Bacharelado, o acadêmico deverá 

elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II que 

estão articuladas com as disciplinas Metodologia Científica e Metodologia da Pesquisa, que 

têm os seguintes objetivos:  



  

 

  
  

a) Instrumentalizar e orientar na adoção de um comportamento 

metodológico e científico na busca da construção do conhecimento, sistematizando, 

discutindo os fundamentos e os princípios da ciência, relacionando-os com a missão 

e visão da universidade.  

b) Conhecer as etapas e características do processo de investigação 

científica em Educação Física.  

c) Revisar e discutir os conteúdos de metodologia da investigação 
científica  

aplicados na área da Educação Física.  

d) Desenvolver a habilidade de condução de uma investigação científica.  

e) Analisar projetos e relatórios de pesquisas na área da Educação Física.  

f) Elaborar trabalhos científicos e relatórios de pesquisas.  

  
Artigo 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II visam 

atender as exigências do Curso de Educação Física para a obtenção do grau de Bacharel  

em Educação Física.  

  
Artigo 3º - O Trabalho de Conclusão de Curso I é um estudo individual de pesquisa na área 

de Educação Física que deverá ser apresentado em forma de projeto escrito e apresentado 

no Seminário de Qualificação, desenvolvido na disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso I como prevê a ementa.  

  
Artigo 4º - O Trabalho de Conclusão de Curso I tem como objetivo propiciar aos 

acadêmicos a iniciação no universo da pesquisa científica em Educação Física com temas 

vinculados às áreas temáticas (linhas de pesquisa) do Curso, visando à articulação do 

processo formativo de construção/reconstrução do conhecimento.  

  
Artigo 5º - A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I objetiva possibilitar  ao 

acadêmico o aprimoramento para sua prática profissional, através de uma reflexão 

sistematizada sobre assuntos pertinentes à Educação Física, que culminará na realização 

de um projeto que demonstre capacidade de: leitura analítica/crítica e seletiva, domínio da 



  

 

  
  

linguagem técnica específica e articulação dos conhecimentos teóricos práticos adquiridos 

no curso, referente à área pesquisada.  

  
Artigo 6º - Para a conclusão da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I o 
acadêmico deverá entregar no mínimo um documento, denominado projeto de pesquisa e 
realizar a apresentação oral do mesmo em Seminário de Qualificação obtendo, nas 
avaliações, nota suficiente para aprovação.  

  
Parágrafo Primeiro – O Projeto de Pesquisa é individual e deve ser entregue até a data 

limite (estipulada pelo professor da disciplina), em duas (2) cópias no formato impresso. O 

Projeto de Pesquisa deve conter: (1) Tema e problema de pesquisa; (2) Hipóteses; (3) 

Justificativa; (4) Objetivos; Geral e Específicos; (5) Referencial Teórico; (6) Procedimentos 

Metodológicos, (7) Cronograma de atividades (8) Orçamento; (9) Referências.   

As Normas para a elaboração do projeto deverão estar de acordo a Associação 

Brasileira das Normas Técnicas (ABNT) e seguir os critérios técnicos estabelecidos na 

bibliografia recomendada na ementa da disciplina de TCC I.   

Observação Importante: As apresentações e entregas dos projetos deverão ser 

realizadas dentro do prazo estipulado pelo Professor da disciplina.  

  

CAPÍTULO II  

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS E/OU ADMINISTRATIVAS  

Artigo 7º - Para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I é obrigatória a 

orientação de um professor pós-graduado e vinculado ao curso de Educação Física da URI.  

   
Artigo 8º - O Trabalho de Conclusão de Curso I é de caráter singular, portanto realizado 

individualmente.  

  
Artigo 9º - O Trabalho de Conclusão de Curso I deve ser executado de acordo com as 

Normas da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT) e seguir os critérios 

técnicos estabelecidos na bibliografia recomendada na disciplina.  



  

 

  
  

  
Artigo 10 - O Trabalho de Conclusão de Curso I deve seguir as tramitações no Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade, quando a pesquisa envolver seres humanos.  

Qualquer alteração no tema do projeto original a ser desenvolvido no Trabalho de 
Conclusão de Curso I, deve ser autorizada pelo (a) professor (a) orientador (a) e ter tempo 
hábil para nova tramitação e execução do mesmo dentro do semestre letivo.  

  

CAPÍTULO III  

DOS ACADÊMICOS EM FASE DE REALIZAÇÃO   

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I  

  

Artigo 11 - É considerado acadêmico em fase de realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso I, todo aquele regularmente matriculado na disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso I.  

  

CAPÍTULO IV  

DA COMISSÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I  

  

Artigo 12 - A comissão que coordena as atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão 

de Curso I de Educação Física é composta por 3 (três) professores de Educação Física que 

atuam no referido curso, e dois suplentes.  

  
Artigo 13 - A comissão que coordena as atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão 

de Curso I é indicada pela Coordenação do Curso, considerando a disponibilidade de 

horário dos professores e seu envolvimento com a pesquisa.  

  
Artigo 14 - Constituem atribuições da Comissão do Trabalho de Conclusão de Curso I:  

I - Indicar professor orientador para os acadêmicos, conforme as linhas de pesquisa de 

cada professor.  

II -  Encaminhar as cartas de aceite dos professores orientadores à Coordenação do 

Curso de Educação Física.  



  

 

  
  

III -  Reunir-se para a discussão, avaliação e aprovação do projeto de pesquisa na 

disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, juntamente com o acadêmico, 

propondo sugestões e ou modificações caso a comissão entenda necessário.  

IV - Organizar e estabelecer normas referentes à apresentação do Trabalho de 

Conclusão de Curso I, divulgando calendário, datas e horários.   

V - Organizar cronograma com todas as atividades pertinentes ao Trabalho de 

Conclusão de Curso I e divulgar no início de cada semestre letivo.  

VI - Avaliar as justificativas dos acadêmicos quando do não cumprimento dos prazos 

previstos.  

VII - Cumprir e fazer cumprir os prazos e demais exigências relativas à elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso I.  

VIII- Assessorar tecnicamente os trabalhos de pesquisa em áreas correlatas à sua 

área específica de atuação, desde a avaliação do projeto inicial, relatórios e a 

participação no Seminário de Qualificação.  

  

CAPÍTULO V  

DA ORIENTAÇÃO  

  

Artigo 15 - O processo de orientação metodológica dar-se-á no decorrer da disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso I, com o professor responsável pela mesma e através de 

orientações específicas sobre o tema correspondente ao trabalho com o professor 

orientador.  

  
Artigo 16 - Toda substituição ou troca de orientador deve ser obrigatoriamente comunicada 

(via ofício) ao professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e a Comissão 

do Trabalho de Conclusão de Curso.  

  



  

 

  
  

Artigo 17 - Entende-se por orientação do Trabalho de Conclusão de Curso I todo o 

processo de acompanhamento do aluno em suas atividades relacionadas à elaboração do 

projeto de pesquisa e à apresentação no Seminário de Qualificação.  

  
Artigo 18 - O orientador do Trabalho de Conclusão de Curso I deverá possuir carga horária 

compatível ao número de trabalhos em orientação. Caberá a Comissão de TCC I 

estabelecer o número máximo de projetos para cada orientador por turma. A orientação 

deverá ser cumprida na Universidade em horário estabelecido de comum acordo com o(s) 

aluno(s).  

  
Artigo 19 - São atribuições dos Orientadores de Trabalho de Conclusão de Curso I:  

I - Encaminhar à Comissão documento constando aceitação do(s) aluno(s) como 

seu orientando.  

II -   Manter atualizado o Curriculum Lattes.   

III -   Estabelecer a programação para execução do Trabalho de Conclusão de 

Curso I, respeitando as datas estabelecidas pelas normas, ouvido o(s) aluno(s) 

e, se for o caso, o co-orientador.  

IV - Acompanhar e assegurar o andamento do Trabalho de Conclusão de Curso I 

mantendo permanente contato com o(s) aluno(s) encarregado de sua 

elaboração, permitindo que o(s) aluno(s) tenha acesso aos recursos materiais, 

às informações e às facilidades necessárias à elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso I.   

V - Informar, por escrito, à Comissão qualquer restrição de caráter confidencial do 

Trabalho de Conclusão de Curso I.  

VI - Apresentar a Comissão TCC I um ofício em caso de transferência de 

orientação.  

  
Artigo 20 - O orientador poderá ser auxiliado em sua tarefa por um co-orientador, desde 

que justificado.  



  

 

  
  

Parágrafo único A co-orientação será voluntária, sem remuneração devendo ser 

previamente aceita pela Comissão.  

  

CAPÍTULO VI  

DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I  

  

Artigo 21 - Constituem atribuições do professor responsável pela disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso I:   

I - O ensino do processo de elaboração do Projeto do Trabalho de Conclusão de 

Curso I.   

II -  Tratar sobre os diferentes tipos de pesquisas e áreas de estudo 

correspondentes ao curso de Educação Física Bacharelado.  

III -   Elaborar e divulgar cronograma semestral de atividades da disciplina 

de Trabalho de Conclusão de Curso I.  

IV -  Orientar os acadêmicos em relação às linhas de pesquisa desenvolvidas pelos 

professores vinculados ao curso de Educação Física Bacharelado, dentro do 

Departamento de Ciências da Saúde.  

V -  O ensino das normas metodológicas dos trabalhos de Conclusão de Curso.  

VI -  Esclarecer  dúvidas  relacionadas  aos  conteúdos  teóricos 

metodológicos ligados ao Trabalho de Conclusão de Curso I.  

VII -  Encaminhar as cartas aceites dos professores orientadores à Comissão.  

VIII -  Encaminhar os casos omissos à Comissão.  

IX -  Exercer as demais atribuições decorrentes da função.  

  

CAPÍTULO VII  

DO PROFESSOR ORIENTADOR  

  



  

 

  
  

Artigo 22 - Constituem atribuições do professor orientador:  

I -  Frequentar as reuniões convocadas pela Comissão.  

II -  Cumprir e fazer cumprir este regulamento.  

III - Aceitar ou não o convite para orientação, desde que o tema escolhido se 

enquadre à sua linha de pesquisa ou especialidade, através da carta de 

aceite.  

IV - Comunicar por escrito à Comissão, em caso de desistência da orientação 

do aluno, justificando sua atitude.  

V - Discutir o plano de trabalho com o acadêmico, analisá-lo, avaliá-lo em suas 

partes constitutivas e apresentar sugestões teóricometodológicas para a 

melhoria do mesmo. Revisar o conteúdo da produção desenvolvida pelo 

orientando de forma continuada e sistemática, através de encontros 

periódicos.  

VI - Estabelecer cronograma de encontros professor/acadêmico na 

Universidade e preencher registro na ficha de acompanhamento das 

orientações (data, orientação, rubrica do orientando e do orientador).  

VII - Conhecer os trabalhos já apresentadas no Curso de Educação Física e 

orientar sobre as temáticas já exploradas na instituição ou produção 

existente.  

VIII - Participar do Seminário de Qualificação do Trabalho de Conclusão de 

Curso I.  

IX -  Fica a critério do orientador a aceitação de seus orientandos.  

X - Encaminhar o projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade no caso de pesquisa com seres humanos.  

XI -  Autorizar ou não o encaminhamento do Projeto para o Seminário de  

Qualificação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I  

  



  

 

  
  

CAPÍTULO VIII  

DO ORIENTADO  

  

Artigo 23 - Constituem atribuições dos acadêmicos em fase de desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso I:  

I - Definir temática em conformidade com as linhas de pesquisa do Curso de 

Educação Física Bacharelado.  

II -  Elaborar o plano de trabalho sob a supervisão do professor orientador.  

III -  Cumprir as normas e prazos deste regulamento.   

IV - Participar das reuniões e outras atividades para as quais for convocado pelo 

orientador e pelo professor responsável pela disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso I.   

V - Contatar periodicamente com o professor orientador, agendando encontros e 

respeitar o cronograma de trabalho aprovado pelo mesmo.   

VI -  Realizar a revisão metodológica conforme bibliografia indicada.  

VII -  Realizar a revisão linguística do trabalho.  

VIII - Comparecer aos encontros com o orientador e realizar as tarefas designadas 

pelo mesmo. Tudo deverá ser registrado em sua ficha de orientação.  

  

CAPÍTULO IX - DA AVALIAÇÃO  

  

Artigo 24 - O Trabalho de Conclusão de Curso I terá duas notas: a 1ª (primeira) nota é 

referente à elaboração do projeto que corresponde a uma avaliação parcial da disciplina; a 

2ª (segunda) nota da avaliação é realizada mediante uma apresentação pública 

denominada Seminário de Qualificação. Fica estabelecido que esta nota é resultante da 

média das notas dadas tanto pelo professor da disciplina quanto pelo orientador.   

  
Artigo 25 - A avaliação feita pelo orientador considera os seguintes critérios:  



  

 

  
  

I - A produção teórica, qualificação do projeto, assiduidade nos encontros 

semanais, responsabilidade, desempenho e interesse do acadêmico.  

II -  Será considerado sumariamente reprovado, sem a possibilidade de 

recorrer á exame, na disciplina de TCC I o acadêmico que, na elaboração 

de seu projeto, plagiar total ou parcialmente outros estudos e/ou obras.  

  
CAPÍTULO X  

DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO  

  

Artigo 26 - Para o Seminário de Qualificação farão parte da banca examinadora 2 (dois) 

professores, sendo o orientador e o professor da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 

I.  

  
Parágrafo Único - No caso do professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso I ser também orientador do acadêmico, será convidado um professor membro da 

Comissão do TCC para o Seminário de Qualificação.  

  


