
 
 

 PROCEDIMENTOS PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 (Leiam a RESOLUÇÃO DE TCC, ANTERIORMENTE A ESTE 

PROCEDIMENTO). 

Anteriormente à matrícula do aluno no TCC1 – PROJETO DE 

PESQUISA(BACHARELADO OU LICENCIATURA – devendo escolher apenas 

um grau acadêmico). O ORIENTADOR ACADÊMICO, juntamente com o professor 

interessado em ser o ORIENTADOR DE TCC
1
 do aluno,deverão dar um aval, através 

de assinatura de um documento anexo chamado AUTORIZAÇÃO PARA A 

MATRÍCULA NO TCC (ISTO SERVE PARA TODAS AS MATRÍCULAS DE 

TCC, UMA VEZ QUE O ORIENTADOR ACADÊMICO NÃO DEIXARÁ DE 

ORIENTAR O ALUNO), comprovando que o aluno está apto a realizar tal matrícula. 

O Documento deverá ser entregue pelo aluno interessadoEXCLUSIVAMENTE NA 

SECRETARIA DO CURSO (COTEA), pois todas as matrículas referentes ao TCC 

serão realizadas APENAS PRESENCIALMENTE, na TERCEIRA ETAPA DA 

MATRÍCULA(não sendo possível realizar este tipo de matrícula online).O ALUNO E 

O SEU ORIENTADOR DE TCCdecidirãoqual(quais)a(s) disciplina(s)(TCC1, TCC2, 

TCC3) será (serão) cursada(s) no semestre letivo, com a ressalva de que esta (s) 

disciplina (s) deverá (deverão) ser, necessariamente, do mesmo grau acadêmico 

(LICENCIATURA OU BACHARELADO). Como todos os TCC’s estão em forma de 

disciplinas,as notas, bem como a orientação dada, deverão ser lançadas no DIÁRIO DE 

GRADUAÇÃO.Após isto, seguem: 

 TCC1- PROJETO DE PESQUISA  

1. Neste primeiro momento, o aluno deverá fazer o seu projeto de pesquisa, 

levantando materiais bibliográficos, exercitando a escrita através de um 

recorte temático sobre o assunto a ser pesquisado, tendo como modelo de 

projeto a ser seguido o documento anexo chamado TERMO ADITIVO. 

Tal projeto deverá contemplar também todas as etapas previstas de 

realização dos TCC2 e TCC3. 

 

 TCC2 – EXECUÇÃO PRÁTICA DO TCC 

                                                           
1
 Caso o aluno não tenha um orientador acadêmico, o orientador de TCC será o único responsável pela 

autorização, observando os pré-requisitos na Resolução de TCC, Termo Aditivo e PPC’s do Curso de 

Teatro.  



 
 

1. Como dito no TERMO ADITIVO, o aluno que estiver matriculado no 

TCC2 – EXECUÇÃO PRÁTICA DO TCC deverá preparar ao longo do 

semestre a demonstração Prática-Pedagógica (Licenciatura) ou Montagem 

Cênica (Bacharelado). Neste momento, o processo de montagem ou 

demonstração pedagógica será avaliado, EXCLUSIVAMENTE, pelo 

orientador. 

2. No TCC2, caso o aluno necessite de espaço para ENSAIOS, há a 

disponibilização semanal das SALAS PRÁTICAS e da SALA PRETA, mas 

é importante que haja uma programação prévia de ensaios para que os 

COORDENADORES DE CADA SALA possam atender a todos os 

orientandos de maneira igualitária. A reserva das SALAS PRÁTICAS e da 

SALA PRETA é feita via e-mail com os coordenadores de cada sala.  

3. Caso o orientando necessite de materiais referentes à FIGURINO e/ou 

CENÁRIO e/ou EQUIPAMENTOS DE SOM e/ou SONOPLASTIA (e 

demais materiais eletrônicos, tais como DATA SHOW ou NOTEBOOK), 

faz-se necessário procurar no começo do semestre os TÉCNICOS de cada 

área, para que os mesmos tenham tempo hábil para ajudar na construção 

cênica do TCC, respeitando as normas de funcionamento e agendamento de 

cada laboratório;  

3.1 – FIGURINO: O aluno de TCC-2 deverá procurar a técnica do 

Laboratório de Figurino para verificar a viabilidade dos figurinos e 

adereços pretendidos e ser orientado para confeccionar um projeto 

(croquis e/ou fotos e gravuras) que guiará e facilitará o desempenho da 

execução dos serviços solicitados. Após esta etapa, estará hábil para 

fazer um pedido de “assistência” à técnica do Laboratório de Figurino, 

que estipulará datas em que o aluno obrigatoriamente deverá 

comparecer para experimentar as peças solicitadas. Um formulário de 

solicitação será disponibilizado no próprio Laboratório de Figurino. A 

desatenção às orientações acima poderá implicar na não execução dos 

serviços; 

3.2 – CENÁRIO: Inicialmente, o aluno de TCC-2 deverá procurar o 

cenotécnico para verificar a viabilidade da cenografia pretendida. O 

projeto deve ser aprovado pelo orientador e entregue na forma de 

desenhos e/ou memoriais na hora de solicitação do serviço e da 

marcação das datas de sua realização ao Laboratório de Cenografia 

(Lace). Será criado um cronograma com datas em que o aluno 

obrigatoriamente deverá estar presente no laboratório para acompanhar 

a execução do serviço que será iniciado com a entrega de todos os  

materiais, da parte do aluno. O não comprometimento por parte do 

aluno com o cronograma e a falta de entrega de materiais poderá 

cancelar a realização do serviço e a perda das datas agendadas.  

3.3 – EQUIPAMENTOS DE SOM e SONOPLASTIA: Inicialmente, o 

aluno de TCC-2 deverá procurar o técnico de som para verificar a 

viabilidade da sonoplastia e equipamento de som pretendido. O projeto 

deve ser aprovado pelo orientador e entregue na forma de descrição 

e/ou memorial na hora de solicitação do serviço e da marcação das 

datas de sua realização no Laboratório SALA PRETA. Será criado um 

cronograma com datas em que o aluno obrigatoriamente deverá estar 

presente no laboratório para acompanhar a execução do serviço que 

será iniciado com a entrega de todos os  materiais, da parte do aluno. O 



 
 

não comprometimento por parte do aluno com o cronograma e a falta 

de entrega de materiais poderão cancelar a realização do serviço e a 

perda das datas agendadas.  

 

 

 TCC3 - CONCLUSÃO E DEFESA DO TCC 

Esta fase, talvez a mais complexa, é o momento de finalizações e de defesas do 

Trabalho de Conclusão de Curso, sendo necessários vários procedimentos, tais como:  

1. RESERVA DAS SALAS(preta ou práticas) para as apresentações 

finais, juntamente aos coordenadores de cada laboratório;  

2. Reunião com os técnicospara agendamento dos acertos finais 

daREALIZAÇÃO PRÁTICA e da DEFESA DA BANCA;  

3. Para a construção do ARTIGO FINAL deve-se consultar o 

TERMO ADITIVOque contêm todas as regras para a produção do 

mesmo;  

4. Para a DEFESA DO TCC, os Orientadores deverão: fazer um 

convite oficial aos membros que irão compor a banca, encaminhando 

à secretaria do COTEA para oficializá-lo e imprimi-lo com papel 

timbrado, através do documento anexo chamado (CONVITE PARA 

A COMPOSIÇÃO DA BANCA DE TCC). Além disto,o orientador 

deverá confeccionar um convite oficial da DEFESA DE TCC E 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO para a comunidade acadêmica 

do Curso de Teatro, repassando-o para a secretaria do COTEA, via e-

mail, para que esta enumere e oficialize o documento digital, 

reencaminhando via e-mail à comunidade acadêmica da UFSJ.No dia 

da Banca, todos os membros da mesa deverão assinar, ao término de 

cada defesa, o documento anexo ATA DE DEFESA DE TCC, 

entregando-o imediatamente à secretaria do COTEA. 

5. No dia da defesa, o aluno deverá entregar um CD contendo: o 

ARTIGO FINAL EM duas versões: PDF e em DOC e, no caso do 

aluno do Bacharelado, além do ARTIGO também o MATERIAL 

GRÁFICO DA APRESENTAÇÃO CÊNICA (caso o mesmo 

exista). O aluno de BACHARELADO deverá entregar também uma 

CÓPIA IMPRESSA DO MATERIAL GRÁFICO para ser 

arquivado na secretaria do COTEA.  


