
RESOLUÇÃO COTEA 01/2012, de 27 de novembro de 2012. 
 

 
Estabelece normas e princípios do 

funcionamento do TCC do curso de 

Licenciatura e Bacharelado em Teatro e 

revoga a Resolução COTEA n. 04/2010, de 

23 de junho de 2010. 

 

 

  

O Colegiado do Curso de Teatro do Departamento de Letras, Artes e Cultura da UFSJ, 

no uso de suas atribuições,  

RESOLVE:  

Regulamentar a realização do trabalho de conclusão de curso dos graus acadêmicos de 

Bacharelado e Licenciatura em Teatro, nos seguintes termos: 

  

DA DEFINIÇÃO E CONCEITUAÇÃO DO TCC  

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, denominado TCC neste Regulamento, é atividade 

acadêmica de natureza pedagógica e/ou artística, de caráter filosófico, científico, 

metodológico ou técnico, desenvolvida pelo estudante de graduação em teatro 

(Bacharelado ou Licenciatura) e constitui requisito parcial para a conclusão do Curso, 

tendo por objetivo correlacionar e aprofundar os conhecimentos teórico-práticos 

adquiridos pelo estudante no processo de sua formação acadêmica e será regido 

conforme disposto a seguir.  

 

Art.1º - Para o Bacharelado, o TCC consistirá de uma demonstração prática em Criação 

Teatral e de um texto reflexivo/monografia sobre esta prática.  

 

Art. 2º - Para a Licenciatura, o TCC consistirá da demonstração de uma prática 

pedagógica em Teatro e de um texto reflexivo/monografia sobre esta prática.  

 

Art. 3º - No caso do Bacharelado, os trabalhos práticos deverão ser feitos com, no 

mínimo, três alunos matriculados em TCC e serão analisados por uma Banca 

Examinadora que avaliará os alunos individualmente e que será composta por três 

membros: o orientador e dois docentes \ profissionais da área teatral. 

§1 – Os trabalhos práticos do bacharelado poderão ser dirigidos por professores e alunos 

da UFSJ, de outras instituições ou ainda por profissionais convidados.  



§2 – Os alunos serão responsáveis pela formação de suas equipes de trabalho  

 

Art. 4º - No caso da Licenciatura, os trabalhos práticos deverão ser realizados 

individualmente e serão analisados por uma Banca Examinadora composta por três 

docentes do Ensino Superior e/ou professores da Educação Básica, sendo o orientador 

do trabalho o presidente da mesma.  

 

Art. 5º - Os textos reflexivos/monográficos de ambos o graus acadêmicos deverão ser 

realizados individualmente e seguirão as normas da ABNT.  

 

Art. 6º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso para a Licenciatura e para o Bacharelado 

deverão ser realizados após a conclusão de 1764h assim compreendidos: 1044h dos 

Estudos Iniciais e 720h dos Estudos Continuados. 

  

DA ORGANIZAÇÃO COORDENADORIA DE TCC  

 

Art. 7º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Teatro serão 

coordenados por dois professores-coordenadores especialmente eleitos pelo colegiado 

para este fim.  

§1º - O Colegiado de Curso será responsável pela organização do processo de escolha 

dos referidos professores – sendo um para Bacharelado e outro para Licenciatura – com 

mandato de ano cuja atribuição será garantir a implementação do TCC conforme 

especificado neste regulamento.  

§2º - O referido coordenador deverá dispor, para cumprir suas funções, de carga-horária 

semanal equivalente a 10h a serem atribuídas pela Assembléia Departamental.  

§3º - Em caso de vacância do cargo será realizado um novo processo de escolha.  

 

Art. 8º - Compete aos Coordenadores de TCC:  

 

a) Articular-se com a Coordenadoria, Corpo Técnica e o Colegiado de Curso, Chefias 

dos Departamentos e demais instâncias da universidade com vistas a viabilizar 

econômica e administrativamente a organização e o desenvolvimento dos trabalhos;  

 

b) Coordenar o trabalho dos docentes que comporão o quadro de orientadores;  

 



c) Elaborar e divulgar, em conjunto com os docentes que compõem o quadro de 

orientadores, as linhas de ação, pesquisa e conhecimento que os trabalhos de conclusão 

de curso deverão seguir.  

 

d) Convocar, sempre que necessário, os orientadores para discutir questões relativas à 

organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC;  

 

e) Coordenar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores;  

 

f) Elaborar, em conjunto com os orientadores, o planejamento das atividades de TCC;  

 

g) Coordenar o processo de constituição de Bancas Examinadoras, definindo o 

cronograma de apresentação dos trabalhos.  

 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES  

 

Art. 9º - Cabe ao aluno:  

 

a) Conhecer as linhas de ação, pesquisa e conhecimento dos professores que compõem o 

quadro de orientadores, divulgadas pela Coordenação do TCC;  

 

b) Escolher seu professor-orientador no semestre anterior à matricula no TCC, obtendo 

deste seu aceite formal.  

 

Art. 10º - Serão atribuições dos professores orientadores:  

a) Orientar o projeto e as práticas de modo que o trabalho represente acréscimo de 

conhecimentos para o aluno, o professor e para a instituição e possa ser concluído 

dentro do tempo estabelecido;  

b) Organizar junto com o aluno um cronograma de atividades a ser cumprido até a data 

de defesa;  

c) Participar da Banca Examinadora;  

d) Determinar quanto à prontidão do aluno para a apresentação de seu TCC à banca 

examinadora;  



e) Entregar uma cópia do TCC à secretaria do Curso após a Defesa, contendo as 

reformulações solicitadas pela Banca Examinadora, vinculando a entrega à sua 

aprovação no TCC.  

§ Único - O número de trabalhos orientados por um professor-orientador deverá ser de 

no máximo oito. 

Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

  

   

Colegiado do Curso de Teatro 

São João del-Rei, 27 de novembro de 2012. 


