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COLEGIADO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

RESOLUÇÃO N° 003 DE 27 DE JUNHO DE 2018

Regulamenta as normas para realização do trabalho de
conclusão de curso previstas no Projeto Pedagógico do
Curso de Educação Física, grau acadêmico Bacharelado.

A presidente do Colegiado de Educação Física, no uso de suas atribuições

legais, e em consonância com a Resolução CNE/CP nº 7 de 31 de março de 2004 e

conforme reunião do Colegiado em 25 de junho de 2018.

RESOLVE:

Este regulamento visa a organizar e normatizar os Trabalhos de Conclusão de Curso

(TCCs) realizados nos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física da

Universidade Federal de São João del-Rei.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O Trabalho de conclusão de Curso (TCC) trata-se de uma atividade

obrigatória na formação segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de

Educação Física, instituída pela Resolução CNE/CES 0138/2002, aprovado em

03/04/2002.

§ 1° O TCC é obrigatório para a integralização curricular do Curso de Educação

Física da UFSJ no grau acadêmico Bacharelado.

CAPITULO I

ORIENTAÇÃO

Art. 2º - O TCC, de que trata o caput, resultará da orientação de um professor

escolhido pelo discente, pertencente ao quadro permanente do Departamento de

Educação Física da Universidade Federal de São João del-Rei, ou de área afim dos

cursos da mesma.
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§ 1° O TCC poderá ser orientado por docente da Universidade Federal de São João

del-Rei não lotado no Departamento das Ciências da Educação Física, e Saúde

escolhido pelo discente, desde que essa orientação seja aprovada pelo Colegiado do

curso de Educação Física.

§ 2° - O TCC poderá ser co-orientado por docente não lotado no Departamento de

Educação Física, desde que essa orientação seja aprovada formalmente pelo Professor

orientador.

I- Professor em vias de afastamento não poderá iniciar orientação se não houver

tempo hábil para finalização do processo;

II- Professor em afastamento não poderá orientar TCC.

§ 3° No caso de afastamento do docente por qualquer motivo devidamente

documentado pelo mesmo durante o processo de orientação, o Colegiado do Curso

deverá indicar o docente substituto.

§ 4° Recomenda-se que cada professor oriente não mais do que três projetos.

§ 5° O TCC deve ser elaborado individualmente ou em dupla.

CAPÍTULO II

NATUREZA DO TCC

Art. 3º - O TCC será uma produção discente sob orientação docente e deverá ser

confeccionada e finalizada sob uma das três forma a seguir:

I - monografia - relacionada ao projeto de pesquisa elaborado sob orientação e de

acordo com as normas vigentes da ABNT para tal com mínimo de 15 e máximo de 25

páginas de elementos textuais;

II - artigo científico - relacionado ao projeto de pesquisa elaborado sob orientação e

de acordo com as normas vigentes da revista;

III - Projeto de extensão - elaborado sob orientação e colocado em prática pelo

discente com apresentação de portfólio de conclusão ou de resultados parciais com

mínimo de 20 e máximo de 25 páginas excluindo elementos pré-textuais.

IV - Revisão bibliográfica - levantamento de dados, análise crítica, meticulosa e

ampla de publicações.
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CAPÍTULO III

OBJETIVOS DO TCC

Art. 4º - O TCC deverá atender aos seguintes objetivos:

I - levar o aluno a correlacionar e aprofundar os conhecimentos teórico práticos

adquiridos no Curso;

II - estimular a consulta bibliográfica, a pesquisa e a produção científica;

III - propiciar ao aluno o contato com o processo de investigação científica, bem

como dos processos metodológicos e organizacionais para elaboração de projetos de

extensão;

IV - contribuir para o enriquecimento das diferentes linhas de estudo da Educação

Física, estimulando a pesquisa científica articulada às necessidades das comunidades

local, nacional e internacional.

CAPÍTULO IV

RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES DO DISCENTE

Art. 5° - São responsabilidades do aluno:

I - Conhecer este regulamento;

II - Manter o orientador informado sobre o andamento de suas atividades;

III - Comparecer às reuniões de orientação conforme cronograma elaborado pelo

orientador, bem como, ao encontro agendado pelo professor responsável pela UC para

supervisão e andamento do TCC;

IV - Apresentar o TCC, conforme as prescrições formais e as datas limites deste

regulamento;

V - Apresentar-se para a defesa do TCC perante banca examinadora;

VI - No caso de apresentação em formato de Artigo Científico, apresentar as normas

de publicação da revista a ser submetido o mesmo.
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VI - Entregar os exemplares finais do TCC com as alterações solicitadas e pela

banca examinadora e aprovadas pelo orientador, conforme o prazo estabelecido neste

regulamento;

VII - Na data da apresentação, deve entregar em formato impresso e digital pôster

com medidas 110x90cm com a estrutura do TCC previamente aprovado pelo

orientador.

RESPONSABILIDADES DO DOCENTE/ORIENTADOR

Art. 6° - Cabe ao professor orientador:

§ 1° - Elaborar em conjunto com o orientando o projeto e registro do TCC;

§ 2° - Acompanhar as atividades do aluno durante o desenvolvimento do TCC por

meio das reuniões periódicas estabelecidas no cronograma de orientação; § 3° -

Advertir formalmente o aluno orientado em caso de descumprimento do cronograma

ou de inobservância de sua orientação;

§ 4° – Emitir parecer sobre o desempenho do aluno nas atividades desenvolvidas,

recomendando ou desaconselhando a defesa do TCC;

§ 5° - Comunicar formalmente os membros da banca examinadora para a defesa do

TCC;

§ 6° - Presidir a banca examinadora durante a defesa do TCC e fazer a leitura integral

da Ata de avaliação do TCC;

§ 7° - Encaminhar ao Coordenador do Curso a Nota Final

CAPITULO V

VÍNCULO COM COMPONENTES CURRICULARES

Art. 7º - A elaboração e confecção do TCC deverá ser realizada em tempo hábil

durante os últimos semestres do curso, sendo de responsabilidade e sujeita a

apreciação avaliativa pelos:

I - docentes efetivos que compõem o quadro de professores do Curso de Educação

Física, grau acadêmico Bacharelado.



Página 5 de 14

CAPÍTULO VI

DA AVALIAÇÃO

DA BANCA EXAMINADORA

Art. 8° - A banca examinadora, nomeada com nomes dos professores pertencentes ao

quadro permanente do curso de Educação Física, conforme sugestão do orientador,

será composta pelo Professor Orientador, que a preside, e mais 2 (dois) avaliadores e

(1) suplente.

§ Único: Poderão compor a banca docentes de outros cursos da Instituição ou

convidados de outra Instituição de Ensino Superior ou, ainda, profissionais da área

com formação superior e relevante experiência profissional na área, a critério do

professor orientador e sob anuência da Coordenação do Curso, considerando o tema

do trabalho e a área de formação dos docentes.

Art. 9° -Caberá ao professor responsável pela unidade curricular Seminários em

Trabalho de Conclusão de Curso II:

I - definição das datas de apresentação do TCC;

II - organização do local a ser realizadas as apresentações;

III - organização dos documentos para a avaliação da banca examinadora organização,

bem como, emissão de certificados e folha de aprovação para o TCC avaliado.

Art. 10° - Caberá à banca examinadora:

§ 1° – Avaliar o TCC sob o rigor científico e segundo as normas presentes neste

regulamento;

§ 2° – Avaliar a apresentação do TCC e o desempenho do aluno na argüição perante

os membros da banca;

§ 3° – Preencher adequadamente e apresentar por escrito a ficha de avaliação para

preenchimento da ata de defesa;

§ 4° – Apresentar em forma escrita ou digital as sugestões de alterações necessárias

ao trabalho, com a finalidade de contribuir para o seu aperfeiçoamento e para o

processo de aprendizagem do aluno.
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DA APRESENTAÇÃO DOS EXEMPLARES PARA DEFESA

Art. 11. - O aluno deverá fazer a entrega de 3 (três) cópias impressas (encadernadas

com capa plástica e espiral) do TCC, obedecendo as normas vigentes da Associação

Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT), a cada membro da Banca examinadora com

antecedência obrigatória de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de início das

apresentações dos trabalhos de conclusão de curso.

§ 1º - A entrega do exemplar ao membro da banca deverá ser registrada em

documento próprio (anexo) e assinada.

§ 2º - O não cumprimento do prazo de entrega dos exemplares do TCC na data

prevista acarretará a reprovação automática do TCC.

§ 3º - No caso de apresentação de trabalho no formato de artigo científico o discente

deverá entregar aos membros da banca cópia da normatização da revista na qual o

mesmo será encaminhado.

Art. 12 - O não cumprimento do prazo de entrega dos documentos supracitados

acarretará a reprovação automática do TCC.

Art. 13 - A apresentação do TCC poderá ser feita fora do prazo estabelecido, desde

que o(s) discente(s) apresente(m) justificativa aprovada pelo Colegiado do curso,

§ único: No caso de “banca especial de TCC”, a entrega das cópias encadernadas

(capa plástica e espiral) para cada membro da Banca examinadora deverá ser realizada

com antecedência de 10 (dez) dias da data agendada para a apresentação.

DA DEFESA E AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 14. - O início das apresentações deverá ser, obrigatoriamente, 30 dias antes do

fechamento dos diários das unidades curriculares no 2º semestre do ano letivo.

Art. 15. A defesa será realizada em sessão pública perante a banca examinadora,

sendo que o tempo total da defesa não deve exceder 60 (sessenta) minutos, divididos

em:

§ 1° - Apresentação do trabalho: 20 a 25 minutos;
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§ 2° - Arguição da banca examinadora: 25 minutos;

§ 3° - Fechamento da nota e preenchimento da ata de defesa: 10 minutos.

Art. 16. A avaliação do TCC será realizada por cada membro da banca examinadora

sendo obrigatório o preenchimento da ficha de avaliação (ANEXO 2 ou 3).

Art. 17. A avaliação final do TCC constituirá da média aritmética da:

I - Avaliação do TCC: Média aritmética das notas de 0 a 10, de cada membro da

banca examinadora;

§ 2° - Avaliação da defesa do TCC: Média aritmética das notas de 0 a 10, de cada

membro da banca examinadora;,

§ 3° Nota Final do TCC: média aritmética das duas avaliações acima.

§ 4° - A média aritmética das avaliações classificará o TCC em:

I - Aprovado com mérito: se a média for superior a 9,0 pontos

II - Aprovado - se a média for entre 7,0 pontos e 8,9 pontos

II - Aprovado com pendência - se a média for entre 6,0 e 6,9;

III - Reprovado - se a média for abaixo de 5,9

§ 5° - A classificação deverá ser anunciada pela banca examinadora com leitura

integral da ata (ANEXO 4) após a apresentação do TCC.

§ 6° - A média obtida pelo(s) discente(s) deverá ser a nota atribuída à unidade

curricular de Seminários em Trabalho de Conclusão de Curso II sendo de

conhecimento exclusivo do discente.

CAPÍTULO VII

ENTREGA DOS EXEMPLARES FINAIS APÓS A DEFESA

Art. 18. Após a defesa, os alunos classificados como APROVADOS no TCC têm o

prazo de 10 (dez) dias corridos para a entrega dos exemplares finais do TCC com as

alterações solicitadas pela banca examinadora formalizadas na ata de defesa e,

aprovadas pelo orientador.

Art. 19. O aluno classificado em PENDENTE deverá entregar versão final, corrigida

em prazo estabelecido pela banca examinadora, não podendo ultrapassar 15 dias
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corridos, para a entrega dos exemplares finais do TCC com as alterações solicitadas

pela banca examinadora formalizadas na ata de defesa e aprovadas pelo orientador.

§ 1° - A entrega dos exemplares finais com as alterações solicitadas pela banca

examinadora não altera a Nota Final atribuída ao TCC.

§ 2° - A publicação do resultado final fica condicionada à entrega das cópias

corrigidas, devidamente conferidas pelo orientador.

Art. 20. - Devem ser entregues à Secretaria do Curso de Educação Física:

I - 2 (duas) cópias impressas, sendo estas para arquivo do orientador e secretaria da

Coordenação do Curso de Educação Física;

II - 1 (uma) cópia em meio digital contendo o arquivo do TCC completo em formato

PDF e um arquivo, no formato DOC ou DOCX, contendo o título, nome do(s)

discente(s), seu orientador e co-orientador quando for o caso e o resumo em língua

portuguesa com parágrafo justificado, espaçamento entre linhas de 1,5; fonte do tipo

Times New Roman tamanho 12pt.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. - Compete à Coordenação do Curso de Educação Física (Licenciatura e

Bacharelado) baixar normas complementares a este regulamento.

Art. 22. - Os casos omissos neste regulamento serão decididos pelo Colegiado do

Curso de Educação Física da UFSJ.

Art. 23. - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Prof. Dr. Alessandro de Oliveira

Presidente do Colegiado do Curso de Educação Física
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ANEXO 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO del-REI
COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA

CARTA DE ACEITE PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE TCC

Eu, _____________________________________________, professor lotado no

Departamento _____________________________________

da______________________________________ aceito participar como avaliador do

Trabalho de Conclusão de Curso do(a)(s) aluno(a)(s)

_______________________________________,intitulado:

____________________________________________

Confirmo que na data deste documento recebi cópia impressa e encadernada para

avaliação. Me comprometo a estar no dia _____ de __________________ de 20_____

para o processo de defesa.

São João del-Rei, ___ de ______________ de 20______

_______________________________________________

Assinatura
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ANEXO 2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
EDUCAÇÃO FÍSICA

Discente: __________________________________________________________________

Título:_____________________________________________________________________

CHECAGEM DOS ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO DO TCC
FORMATAÇÃO: ( ) fonte Times New Roman, ( ) tamanho 12, ( ) texto justificado, ( ) espaço
simples, ( ) margem esquerda e superior com 3cm e margem direita e inferior com 2 cm, ( )
título em caixa alta, negrito e tamanho da fonte 14 e centralizado, ( ) nome do autor em
rodapé, ( ) até 15 páginas
ELEMENTOS: ( ) Resumo, ( ) Palavras-chave (keyword), ( ) Introdução, ( ) Revisão
bibliográfica (referencial teórico), ( ) Metodologia, ( ) Resultados e Discussões, ( )
Considerações Finais, ( ) Referências

Nota de 0 a 3,0 pontos: ______ pontos

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO

AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO DO ARTIGO NOTA

1. INTRODUÇÃO 0 a 1,5pts

1.1 introdução esclarecedora

1.2 a introdução tem ligação com o tema

1.3 contextualização do tema escolhido

1.4 objetivos e problemática

1.4.1 são claros e coesos

1.4.2 atendem à pretensão de pesquisa

1.4.3. delimita o universo da pesquisa

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA (referencial teórico) 0 a 1pt

2.1 fundamentação teórica consistente (suficiente e adequada)

2.2 coerência epistemológica (lógica, coesão textual e gramatical)

3. METODOLOGIA (processo de investigação) 0 a 1,5pts

3.1 declara o tipo de pesquisa utilizada

3.2 possui levantamentos reais de dados

3.3 aplicação de instrumentos adequados

3.4 é coerente com a pesquisa bibliográfica

3.5 é adequada ao objeto de investigação
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 0 a 2pts

4.1 análise adequada dos dados de pesquisa

4.2 apresentação e discussão dos resultados obtidos

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (conclusões) 0 a 1,5pts

5.1 apresenta com clareza e coesão conclusões correspondentes aos objetivos e

ou hipóteses iniciais

6. REFERENCIAIS 0 a 1pt

6.1 as fontes são atualizadas e diversificadas

6.2 atende ao Guia de Normas da Instituição

7. AVALIAÇÃO GERAL DO TRABALHO E ESCOLHA DO TEMA 0 a 1,5pts

7.1 Originalidade

7.2 relevância social para área do curso

SOMATÓRIA DA AVALIAÇÃO DO TCC

8. APRESENTAÇÃO ORAL

8.1. Apresentação (qualidade dos slides e sequência dos

itens)

0 a 1,5pts

8.2 Postura 0 a 1,5pts

8.3 Clareza e objetividade 0 a 1,5pts

8.4 Apresentação no tempo determinado 0 a 1pt

8.5 Domínio, clareza e segurança nas respostas 0 a 2,5pts

8.6 Uso correto da gramática e clareza; linguagem
científica adequada, objetiva e estilo direto; uso correto
de terminologia

0 a 2pt

SOMATÓRIA DA AVALIAÇÃO DA DEFESA DO TCC

MÉDIA ARITMÉTICA GERAL

São João del-Rei, ____ de ________________________ de 20____

Assinatura do avaliador
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ANEXO 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
EDUCAÇÃO FÍSICA (Trabalho de revisão)

Discente: _____________________________________________________________

Título:_______________________________________________________________
CHECAGEM DOS ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO DO TCC
FORMATAÇÃO: ( ) fonte Times New Roman, ( ) tamanho 12, ( ) texto justificado, ( ) espaço
simples, ( ) margem esquerda e superior com 3cm e margem direita e inferior com 2 cm, ( )
título em caixa alta, negrito e tamanho da fonte 14 e centralizado, ( ) nome do autor em
rodapé, ( ) até 15 páginas
ELEMENTOS: ( ) Resumo, ( ) Abstract, ( ) Palavras-chave (keyword), ( ) Introdução, ( )
Revisão bibliográfica (referencial teórico), ( ) Metodologia, ( ) Resultados e Discussões, ( )
Considerações Finais, ( ) Referências

Nota de 0 a 3,0 pontos: ______ pontos

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO

AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO DO ARTIGO NOTA

1. INTRODUÇÃO 0 a 1,5pts

1.1 introdução esclarecedora

1.2 a introdução tem ligação com o tema

1.3 contextualização do tema escolhido

1.4 objetivos e problemática

1.4.1 são claros e coesos

1.4.2 atendem à pretensão de pesquisa

1.4.3. delimita o universo da pesquisa

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA (referencial teórico) 0 a 3,5pt

2.1 fundamentação teórica consistente (suficiente e adequada)

2.2 coerência epistemológica (lógica, coesão textual e gramatical)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS (conclusões) 0 a 1,5pts

5.1 apresenta com clareza e coesão conclusões correspondentes aos objetivos e

ou hipóteses iniciais

6. REFERENCIAIS 0 a 1,5pts

6.1 as fontes são atualizadas e diversificadas

6.2 atende ao Guia de Normas da Instituição
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7. AVALIAÇÃO GERAL DO TRABALHO E ESCOLHA DO TEMA 0 a 2pts

7.1 Originalidade

7.2 relevância social para área do curso

7.3 Texto devidamente formatado segundo normas da ABNT (espaço 1,5 e não

simples no texto; 15 páginas de elementos textuais; numeração das páginas no

canto superior direito; 3 a 5 palavras-chave no resumo e resumo em parágrafo

único, espaço simples entre 150 a 500 palavras).

SOMATÓRIA DA AVALIAÇÃO DO TCC

8. APRESENTAÇÃO ORAL

8.1. Apresentação (qualidade dos slides e sequência dos

itens)

0 a 1,5pts

8.2 Postura 0 a 1,5pts

8.3 Clareza e objetividade 0 a 1,5pts

8.4 Apresentação no tempo determinado 0 a 1pt

8.5 Domínio, clareza e segurança nas respostas 0 a 2,5pts

8.6 Uso correto da gramática e clareza; linguagem
científica adequada, objetiva e estilo direto; uso correto
de terminologia

0 a 2pt

SOMATÓRIA DA AVALIAÇÃO DA DEFESA DO TCC

MÉDIA ARITMÉTICA GERAL

São João del-Rei, ____ de ________________________ de 20____

Assinatura do avaliador
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ANEXO 4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
ATA DE APRESENTAÇÃO DE

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Aos _____ dias do mês de ____________ de dois mil e _________, às __ horas, na

sala ___ do ___________ no Campus __________ da Universidade Federal de São

João del-Rei, estiveram presentes a Profª _____________, como presidente da Banca

Examinadora, e os profs. ___________________ como Interlocutores do Trabalho

de Conclusão de Curso a ser apresentado por ______________________________,

discentes do Curso de Educação Física, grau acadêmico Bacharelado, Após a

apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, as considerações dos Interlocutores

e do(a) Orientador(a), a Banca Examinadora reuniu-se para a avaliação, sendo

considerada o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado

“___________________________”, (aprovado/pendente/reprovado).

A nota obtida somente será oficializada no diário da disciplina de Seminários de

Trabalho de Conclusão de Curso II após a entrega da versão final contendo as

correções devidas assinaladas pela Banca Examinadora. Sem mais a acrescentar, eu,

(PROFESSOR ORIENTADOR), presidente da Banca Examinadora, lavrei a presente

ata.

Prof. ___________________: ____________________________

Prof. ___________________: ____________________________

Prof. ___________________: ____________________________
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