
  

 

  
  

   



  

 

  
  

  

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 TCC II 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 – URI, 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 II dos alunos do Curso de Educação Física Bacharelado. Intenta-se estabelecer, 

para o conjunto de trabalhos, critérios de elaboração e apresentação comuns, de maneira 

que possibilite uma maior segurança dos alunos quando da constituição de seus trabalhos 

de Conclusão de Curso, seja garantir aos professores componentes da banca, um acesso 

mais direto aos conteúdos, facilitando, por esta 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, a integração entre teoria e prática, bem 

como, exercitar a redação Técnico-científica de forma sistematizada, verificando a 

capacidade de síntese das vivências do aprendizado obtidas durante o curso.  

CAPÍTULO I   
DAS FINALIDADES E OBJETIVOS  

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

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

com as disciplinas Metodologia Científica e Metodologia da Pesquisa, que têm os seguintes 

objetivos:  

  
I -  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 da universidade.  

II - Conhecer as etapas e características do processo de investigação científica em 

Educação Física.  

III - Revisar e discutir os conteúdos de metodologia da investigação científica 

aplicados na área da Educação Física.  

IV -  Desenvolver a habilidade de condução de uma investigação científica.  

V -  Analisar projetos e relatórios de pesquisas na área da Educação  

Física.  

VI -  Elaborar trabalhos científicos e relatórios de pesquisas.  

  
Artigo 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso II visa 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 II é um estudo individual de pesquisa na 

área de Educação Física que deverá ser apresentado em forma de monografia e ou artigo, 

desenvolvido nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão 

de Curso II como preveem suas ementas.  

  
Artigo 4º - O Trabalho de Conclusão de Curso II 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 II 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 Trabalho de Conclusão de Curso 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 TCC II o acadêmico deverá elaborar e 

defender seu Trabalho, desenvolvido sob a orientação de um professor orientador. O 

acadêmico deverá entregar, em data pré-estipulada, 03 (três) cópias de sua monografia ou 

artigo à banca examinadora. Após a defesa, caso tenha alterações sugeridas pela banca o 

acadêmico deverá no prazo máximo de 10 dias entregar a versão final. A versão final, 

consiste em (uma cópia) encadernada (no modelo brochura oficial), juntamente com 02 

(duas) cópias em capa azul, e 01 (uma) cópia digitalizada gravada em CD, arquivo PDF 

para o professor da disciplina TCC II.  

  
Parágrafo Único - Para o Campus de Erechim, o acadêmico deverá entregar, em data pré-

estipulada, 3 (três) cópias encadernadas (espiral, capa transparente) de seu TCC à banca 

examinadora. A banca examinadora terá 15 (quinze) dias para fazer a correção, sugerir 

alterações, e devolver ao acadêmico as cópias. Então, o acadêmico terá 8 (oito) dias para 

providenciar as alterações sugeridas pela banca que julgar necessárias e entregar 3 (três) 

cópias no modelo espiral, capa transparente, e as 3 (três) cópias corrigidas anteriormente 

para a banca examinadora. Após a defesa, o acadêmico entregará a versão final com as 

alterações sugeridas pela banca. A versão final, consiste em (uma cópia) encadernada, no 

modelo brochura oficial, juntamente com 1 (uma) cópia digitalizada gravada em CD, arquivo 

PDF para o professor da disciplina de TCC II.   

  
Artigo 7º - O Trabalho de Conclusão de Curso II deve conter a pesquisa e seus resultados: 

(1) Tema e problema de pesquisa; (2) Objetivos: Geral e Específicos (3) Marco Teórico de 

Referência/Revisão Bibliográfica, (4) Metodologia Científica, (5) Atividades Realizadas, (6) 

Resultados Obtidos, (7) Análise dos Resultados, (8) Conclusões ou Considerações finais e 

recomendações para trabalhos futuros e (9) Resumo e abstract.   

  



  

 

  
  

Parágrafo Único - A apresentação e entrega do TCC deverão ser realizadas dentro do 

prazo estipulado pela Comissão da Educação Física. (A definição da data de entrega será 

comunicada pelo professor da disciplina no decorrer do semestre).   

  
CAPÍTULO II  

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS E/OU ADMINISTRATIVAS  

  
Artigo 8º - Para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso II, é obrigatória a 
orientação de um professor pós-graduado e vinculado ao curso de Educação Física da URI.  
  
Artigo 9º - O Trabalho de Conclusão de Curso II é de caráter singular, portanto realizado 

individualmente.  

  
Artigo 10 - O Trabalho de Conclusão de Curso II deve ser executado de acordo com as 

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

técnicos estabelecidos na bibliografia recomendada nas disciplinas de Trabalho de 

Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II.   

  
Artigo 11 - O Trabalho de Conclusão de Curso II deve seguir as tramitações no Comitê de 

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

animais. Qualquer alteração no tema do projeto original a ser desenvolvido no Trabalho de 

Conclusão de Curso II, 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 II DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – MODALIDADE BACHARELADO  

  

Artigo 12 - É considerado acadêmico em fase de realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso II todo aquele aluno regularmente matriculado na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso II.  

  



  

 

  
  

Artigo 13 - Somente poderá matricular-se na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 

II o acadêmico do Curso de Educação Física regularmente matriculado no último semestre 

do curso, devendo ter cumprido as disciplinas de Metodologia Científica, Metodologia da 

Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso I e que tenha obtido aprovação nas mesmas. 

A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I é pré-requisito da disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso II.  

  
CAPÍTULO IV  

DA COMISSÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
  
Artigo 14 - A comissão que coordena as atividades relacionadas Ao Trabalho de Conclusão 

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

atuam no referido curso, e dois suplentes.  

  
Artigo 15 - A comissão que coordena as atividades relacionadas ao TCC é indicada pela 

Coordenação do Curso, considerando a disponibilidade de horário dos professores e seu 

envolvimento com a pesquisa.  

  
Artigo 16 - Constituem atribuições da Comissão do Trabalho de Conclusão de Curso:  

I - Indicar professor orientador para os acadêmicos.  

II - Reunir-se para a discussão, avaliação e aprovação do TCC, juntamente com o 

acadêmico, propondo sugestões e ou modificações caso a Comissão entenda 

necessário.  

III - Organizar e estabelecer normas referentes à apresentação do TCC, divulgando 

calendário, datas e horários.  

IV - Organizar cronograma com todas as atividades pertinentes ao TCC e divulgar no 

decorrer de cada semestre letivo.  

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

previstos.  



  

 

  
  

VI - Apresentar a Coordenação do Curso de Educação Física, ao final de cada ano, a 

relação de trabalhos concluídos e aprovados dos acadêmicos e respectivos 

orientadores e linhas de pesquisa.  

VII - Indicar as bancas examinadoras que deverão ser constituídas por (3) três membros 

e dois suplentes.  

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

Trabalho de Conclusão de Curso II.  

IX - Credenciar orientadores e co-orientadores do Trabalho de Conclusão de Curso II.  

X - 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 em bancas examinadoras.  

  
CAPÍTULO V  

DA ORIENTAÇÃO  
  
Artigo 17 - O processo de orientação metodológica dar-se-á no decorrer da disciplina 

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

orientações específicas sobre o tema correspondente ao trabalho com o professor 

orientador.  

  
Artigo 18 - Toda substituição ou troca de orientador deve ser obrigatoriamente comunicada 

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

do TCC.  

  
Artigo 19 - Entende-se por orientação de TCC II todo o processo de acompanhamento do 

aluno em suas atividades relacionadas à elaboração do projeto, execução do mesmo até a 

defesa do TCC II;  

  
Artigo 20 - O orientador do Trabalho de Conclusão de Curso II deverá possuir carga horária 

compatível ao número de trabalhos em orientação. A orientação deverá ser cumprida na 

Universidade em horário estabelecido de comum acordo com o(s) aluno(s);  



  

 

  
  

  
Artigo 21 - São atribuições dos Orientadores de TCC:  

I -  Orientar e supervisionar a elaboração do trabalho de conclusão a ser 

realizado pelo orientando.  

II - Estabelecer a programação para execução do trabalho de conclusão, 

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

se for o caso, o co-orientador.  

III -  Acompanhar o andamento do TCC, permanecendo disponível  
para os possíveis esclarecimentos metodológicos e de orientação.  

IV - Informar, por escrito, à Comissão qualquer restrição de  caráter 

confidencial do TCC.  

V- Apresentar à comissão de TCC um oficio de transferência de orientação 

em caso de transferência.  

VI -  Frequentar as reuniões convocadas pela Comissão.  

VII-  Cumprir e fazer cumprir este regulamento.  

VIII - Discutir o plano de trabalho com o acadêmico, analisá-lo, avaliálo 

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.   

IX -  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).  

X - Participar da banca examinadora do Trabalho de Conclusão de 

Curso II de seu (s) orientando(s), presidindo a mesma.  

Campus de Erechim:  O orientador é responsável pela 

impressão das atas (papel timbrado), e fichas de avaliação 



  

 

  
  

(uma cópia para cada membro da banca examinadora, para 

comprovação do Plano de Carreira da URI).  

XI -  Fica a critério do orientador a escolha de seus orientandos.  

XII -  Encaminhar o projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade no caso de pesquisa com seres humanos 

e animais.   

XIII -  Cada orientador só pode orientar de acordo com sua 

disponibilidade.  

XIV -  Autorizar ou não o encaminhamento da apresentação do Trabalho 
de Conclusão de Curso II à banca examinadora.  

  
Artigo 22 - O orientador poderá ser auxiliado em sua tarefa por um co-orientador, desde 

que justificado.  

  
Parágrafo único- No Campus de Erechim o orientando só poderá encaminhar seu TCC 

para defesa, caso tenha participado de no mínimo 4 (quatro) encontros com seu orientador 

no decorrer do semestre, e realizado as atividades designadas por este.   

  
CAPÍTULO VI  

DO PROFESSOR RESPONSÁVEL DA DISCIPLINA  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II  

  
Artigo 23 - Constituem atribuições do professor responsável pela disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso II:  

I - Orientar o processo de elaboração e finalização do Trabalho de Conclusão de 

Curso II.  

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

correspondentes ao Curso de Educação Física Bacharelado.  

III - Elaborar, em conjunto com a Comissão, cronograma semestral de atividades 

da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II.  



  

 

  
  

IV -  Ensinar as normas metodológicas do TCC II.  

V -  Esclarecer  dúvidas  relacionadas  aos  conteúdos  teóricos 

metodológicos ligados ao TCC II.   

VI -  Encaminhar os casos omissos à Comissão.  

VII -  Exercer as demais atribuições decorrentes da função.  

  
CAPÍTULO VII  

DO ORIENTADO  
  
Artigo 24 - Constituem atribuições dos acadêmicos em fase de desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso II :  

I -  Manter permanente contato com seu orientador(a). Comparecer aos  
encontros com o orientador e realizar as tarefas designadas pelo 

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

Campus de Erechim: Sendo que o orientado deve ter no mínimo 4 

(quatro) encontros com seu orientador no decorrer do semestre, para 

que possa encaminhar o trabalho para defesa.  

II - Elaborar o plano de trabalho sob a supervisão do professor orientador, e dar 

início à pesquisa (devidamente avalizado pelo orientador(a)).  

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 II.  

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

respeitar o cronograma de trabalho aprovado pelo professor orientador;  

VI -  Realizar a revisão metodológica conforme bibliografia indicada.   

VII -  Realizar a revisão linguística do trabalho.   

  
Artigo 25 - Para a defesa da Trabalho de Conclusão de Curso o aluno deverá entregar a 

pesquisa em 03 (três) vias ao professor da disciplina de TCC II, seguindo datas estipuladas. 



  

 

  
  

Após a defesa, o acadêmico terá até 10 dias para entregar a versão final com as alterações 

sugeridas pela banca. A versão final consiste, em 01 (uma) cópia encadernada (no modelo 

brochura oficial), juntamente com 02 (duas) cópias em capa azul, e com 1 (uma) cópia 

digitalizada gravada em CD, arquivo PDF para o professor da disciplina TCC II.  

  
Paragráfo Único- No Campus de Erechim para a defesa do Trabalho de Conclusão de 

Curso o aluno deverá entregar o trabalho em três vias encadernadas (espiral e capa 

transparente), aos respectivos membros da banca examinadora, seguindo as datas 

estipuladas pela Comissão do Trabalho de Conclusão de Curso. A banca examinadora terá 

15 (quinze) dias para fazer a correção, sugerir alterações, e devolver ao acadêmico as 

cópias. Então, o acadêmico terá 8 (oito) dias para providenciar as alterações sugeridas pela 

banca que julgar necessárias e entregar 3 (três) cópias no modelo espiral, capa 

transparente, e as 3 (três) cópias corrigidas anteriormente para a banca examinadora. Após 

a defesa, o acadêmico entregará a versão final com as alterações sugeridas pela banca. A 

versão final, consiste em (uma cópia) encadernada, no modelo brochura oficial, juntamente 

com 1 (uma) cópia digitalizada gravada em CD, arquivo PDF para o professor da disciplina 

de TCC II.  A única exceção feita aos prazos de entrega será de acadêmicos que estiverem 

realizando coleta de dados (pré e pós) referentes à aplicação de algum tipo de treinamento. 

Para estes acadêmicos, quando solicitado, a Comissão poderá rever e, se necessário 

prorrogar os prazos de entrega.  

  
CAPÍTULO IX  

DA AVALIAÇÃO  
  
Artigo 26 - O TCC II é avaliado através de três notas, a 1ª (primeira) delas é referente ao 

4º encontro com orientador e cumprimento das tarefas propostas pelo Orientador; A 2ª 

(segunda) é relativa à parte escrita do trabalho a 3ª (terceira) é pertinente a apresentação 

oral (defesa), sendo que, cada membro da banca examinadora emitirá uma nota e no final 

será feita a média do trabalho.  

  



  

 

  
  

Artigo 27 – A TCC II é avaliada através da parte escrita do trabalho e da apresentação oral 

(defesa), sendo que, cada membro da banca examinadora emitirá uma nota e no final será 

feita a média do trabalho;   

  
Artigo 28 - A nota final da disciplina TCC II é atribuída através da soma das notas das 

seguintes avaliações parciais: Avaliação parcial realizada pelo orientador e pelo professor 

da disciplina de TCC II podendo ter o valor máximo de 3,0. Avaliação parcial feita pela 

banca examinadora atribuindo nota para a apresentação oral podendo ter o valor máximo 

de 3,0 e nota para o trabalho escrito podendo ter o valor máximo de 4,0.  

  
Parágrafo Único – No Campus Erechim, a nota final da disciplina de TCC II é atribuída 

através da soma das notas das seguintes avaliações parciais:  

I - A avaliação parcial escrita - é feita pela banca examinadora que atribui 

nota para o trabalho escrito com o valor máximo de 10 (OBS: o trabalho 

que não for entregue nas datas previstas (primeira versão e versão final) 

terá sua nota diminuída dos pontos relativos ao trabalho escrito avaliado 

pela banca – 0,5 pontos por dia de atraso).  

II - A avaliação parcial oral - é feita pela banca examinadora que atribui nota 

para a apresentação oral com o valor máximo de 10.   

III -  4  encontros  com  orientador  seguindo  as  orientações 

 e recomendações apontadas pelo mesmo. Os alunos que realizarão 

trabalhos com coletas de dados, deverão entregar o resultado da pesquisa 

a Instituição em que realizou o trabalho.   

IV - A avaliação parcial da banca examinadora é registrada mediante ata 

contendo o parecer expressando a nota da apresentação oral e sua 

aprovação ou reprovação e considera os seguintes critérios:  

a) apresentação do tema escolhido e a justificativa de forma clara e 

objetiva, podendo haver utilização de recursos audiovisuais 

diversos, de acordo com as normas da Instituição;  



  

 

  
  

b) compreensão das questões propostas pela banca;  

c) respostas do acadêmico às questões propostas pela banca;  

d) uso adequado dos conhecimentos teórico/metodológicos: 

coerência do corpo do trabalho com a proposta apresentada; 

coesão, integração das idéias em geral e das partes do trabalho, 

argumentação, base de informações;  

e) demonstrar  segurança  e  atitude  profissional  à 

 banca examinadora;  

f) domínio do conteúdo de linguagem nas modalidades escrita 

(apresentação escrita do trabalho) e oral do trabalho, manifestada 

através de correta expressão do pensamento, da boa redação 

(clareza, estruturação das frases e períodos, adequação das 

expressões específicas à área), da correção ortográfica e 

bibliografia atualizada;  

g) os trabalhos que forem submetidos ao Comitê de Ética em 

Pesquisa precisam ter no anexo a carta de aprovação e número do 

processo.   

  
Artigo 29 - A avaliação parcial feita pelo orientador e pelo professor da disciplina de TCC II 

considera os seguintes critérios: A produção teórica, assiduidade nos encontros semanais, 

responsabilidade, desempenho e interesse do acadêmico.  

  
Artigo 30 - A avaliação parcial feita pela banca examinadora tem como referência os 

critérios:  

I - Apresentação do tema escolhido e a justificativa de forma clara e objetiva, 

podendo haver utilização de recursos audiovisuais diversos, de acordo com as 

normas da  

Instituição;  

II -  Compreensão das questões propostas pela banca;  



  

 

  
  

III -  Respostas do acadêmico às questões propostas pela banca;  

IV -  Uso adequado dos conhecimentos teórico/metodológicos:  

coerência do corpo do trabalho com a proposta apresentada; 

coesão, integração das ideias em geral e das partes do 

trabalho, argumentação, base de informações;  

V -  Demonstrar segurança e atitude profissional à banca examinadora;  

VI - Domínio do conteúdo de linguagem nas modalidades escrita (apresentação 

escrita do trabalho) e oral do trabalho, manifestada através de correta expressão 

do pensamento, da boa redação (clareza, estruturação das frases e períodos, 

adequação das expressões específicas à área), da correção ortográfica e 

bibliografia atualizada.  

  

  
CAPÍTULO IX  

DA BANCA EXAMINADORA  
  
Artigo 31 - A banca examinadora é constituída de 3 (três) membros e 2 (dois) suplentes, 

vinculados ao tema, sendo, membro nato, o orientador; os outros serão escolhidos pela 

Comissão.  

  
Artigo 32 - Atribuições da Coordenação da Banca Examinadora (orientador(a)):  

I -  Fazer a abertura dos trabalhos.   

II -  Apresentar a Banca Examinadora.   

III -  Apresentar o (a) acadêmico (a).   

IV - Controlar o tempo (avisar quando faltam 5 (cinco) minutos para encerrar o 

tempo determinado).  

V -  Dirigir o questionamento.  

VI -  Ressaltar que não pode haver manifestação do público.  

VII - Permitir que o professor orientador considere em sua fala a história/caminhada 

do acadêmico.   



  

 

  
  

VIII -  Encerrar cada apresentação e comunicar a avaliação.   

IX - Após a exposição oral do trabalho, a Banca reunir-se-á para avaliar o trabalho 

e atribuir a nota, (que não aparecerá na ata). O registro em ata será do parecer 

final que expressa aprovação ou reprovação. A nota final será lançada no 

sistema pelo professor da disciplina.  

  
CAPÍTULO X  

DEFESA, APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E CASOS OMISSOS  
  

Artigo 33 - A defesa oral do TCC II é realizada pelo acadêmico, podendo ser assistida por 

outros docentes, acadêmicos e convidados.  

  
Artigo 34 - O acadêmico que estiver legalmente impossibilitado de comparecer, na data e 

hora marcadas para apresentação do seu trabalho à Banca Examinadora, deverá justificar-

se mediante apresentação de documento comprobatório da impossibilidade, requerendo 

nova data para a apresentação, a ser definida pela Comissão;  

  

Artigo 35 - As defesas poderão ser realizadas a partir das datas estabelecidas pela 

Comissão do Curso de Educação Física, devendo ser o professor da disciplina o 

responsável por contatar os membros da Banca Examinadora, informar e agendar data e 

horário da defesa, bem como, pela disponibilização dos materiais audiovisuais necessários 

para a defesa.  

  
Artigo 36 - Na defesa, o aluno deve apresentar o seu trabalho em 20 (vinte) minutos e 

responder perguntas sobre o assunto, sendo que cada um dos três membros da banca terá 

até 10 (dez) minutos e no Campus de Erechim 15 (quinze) minutos para a sua arguição 

(considerando também neste intervalo de tempo as respostas do aluno).  

  
Artigo 37 - Avaliação: A avaliação constará de 2 (duas) notas, assim distribuídas: 1) 

Trabalho Escrito; 2) Apresentação e Defesa, todos avaliados pela Banca Examinadora. A 

nota final será calculada pela média das 2 (duas) avaliações.   



  

 

  
  

  
Parágrafo Primeiro- No Campus de Erechim, a avaliação constará de 3 (três) notas, assim 

distribuídas: 1) Presenças nos encontros de orientação e cumprimento das recomendações 

do orientador 2) Trabalho Escrito; 3) Apresentação e Defesa, todos avaliados pela Banca 

Examinadora. A nota final será calculada pela média das 3 (três) avaliações.   

  
Parágrafo Segundo - Na ata final não constará a nota referente a parte escrita do trabalho, 

pois a mesma será lançada depois que o acadêmico entregar o trabalho com as devidas 

alterações realizadas.   

   
Artigo 38 – Para o aluno conseguir aprovação na disciplina TCC II a sua nota deverá ser 

superior a 5 (cinco).  Caso sua nota seja inferior a 5 (cinco) será considerado reprovado.   

  
Parágrafo único- No Campus de Erechim, para o aluno conseguir aprovação na disciplina 

de TCC II a sua nota deverá ser superior a 7 (sete). Se o aluno obtiver nota entre 5 (cinco) 

e 6,9 (seis virgula nove) FARÁ UMA SEGUNDA DEFESA OU UMA PROVA (a critério da 

Banca Examinadora), constando de 10 (dez) questões sobre o tema abordado pelo trabalho 

4 (quatro) questões serão elaboradas pelo orientador e 3 (três) questões serão elaboradas 

por cada um dos outros membros da Banca Examinadora.  

Caso sua nota seja inferior a 5 (cinco) será considerado reprovado.   

  
Artigo 39 - É reprovado o acadêmico que obtiver a nota final inferior a 5,0 (cinco), 

considerando a nota do TCC II (escrito e apresentação oral).   

  
Artigo 40 - Os trabalhos que forem detectados como plágio parcial ou total serão 

sumariamente reprovados.  

  
Artigo 41 - Os casos omissos nesse regulamento são resolvidos pela Comissão, ouvida a 

Coordenação do Curso Educação Física.  


