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GABINETE DA REITORIA

RESOLUC;Ao CONSEPE N° 078/2008
Regulamenta a disciplina Trabalho de
Conclusao de Curso do curso de
graduat;ao
em
Engenharia
de
Computat;ao.

o CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, no uso de suas
atribuiyoes regimentais,
RESOLVE:
1- DAS DISPOSI<;:OES PRELIMINARES

Art. 1
0 presente regulamento, descrito nessa resoluyao, tern por finalidade
normatizar as atividades relacionadas com 0 Trabalho de ConclusGo de Curso - TCC - do
curriculo do curso de Engenharia de Computayiio da Universidade Estadual de Feira de Santana,
indispensavel it colayao de grau.
0

-

Art. 20 - 0 TCC tern por objetivo possibilitar ao aluno 0 desenvolvimento de atividades
de pesquisa ou pesquisa e desenvolvimento. Devera envolver a elaborayiio e execuyao de urn
projeto de pesquisa ou pesquisa e desenvolvimento, que sintetize os conhecimentos adquiridos
ao longo do curso. Possui carater obrigat6rio.
§1° - 0 TCC sera constituido dos componentes curriculares anuais TEC 495 ou EXA 895,
ambos nomeados Trabalho de Conclusiio de Curso, com igllal teor, e com carga horaria de 150
horas cada urn. A oferta de urn ou outro componente fica vinculada ao departamento ao qual 0
coordenador de TCC pertence.
§2° - 0 aluno devera ter cursado no minimo 60% da carga honiria total do curso para poder
solicitar inscriyao em qualquer urn dos componentes curriculares de TCe.
§3° - 0 primeiro semestre do componente TCC devera incluir a elabora9ao de uma revisiio
bibliografica relacionada ao tema escolhido, de urn plano de trabalho e 0 inicio do
desenvolvimento do trabalho, que podera assumir caracteristicas de pesquisa e/ou projeto na
area de Engenharia de Complltayao.
§4° - 0 segundo semestre do componente TCC devera ser destinado it conclusiio e defesa do
trabalho.
§5° - 0 primeiro semestre tera como marco para avaliayao a apresenta9ao de urn relat6rio
tecnico, contendo uma descriyiio do problema a ser abordado e urn levantamento do estado da
arte da area de concentrayiio do TCC.
§6° - 0 segundo semestre tera como marco para avaliayao a elaborayiio de uma monografia,
defendida perante uma banca examinadora, e redigida de acordo com as normas de redayiio de
monografias, a ser disponibilizada pelo Colegiado do curso.
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§7° - Em casos excepcionais, a defesa da monografia podeni ser antecipada, ocorrendo ao final
do primeiro semestre do componente curricular TCe.
II - DA ESTRUTURA ADMINISTRATlVA
Art. 3° - Na condu9ao das disciplinas de TCC estao envolvidos:

•
•
•
•

Coordenador do Colegiado do curso de Engenharia de Computa9ao;
Coordenador do TCC;
Professor orientador;
Banca Examinadora.

III - DAS ATRIBUlC;:OES DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAC;:AO
Art. 4°. Compete ao Colegiado do curso de Engenharia de Computal;ao:
a. Aprovar 0 coordenador de TCC, sugerido pelos membros do colegiado, que teni mandato de
urn ano, podendo ser prorrogado por igual periodo.
b. Analisar, em grau de recurso, as decisoes do coordenador do TCe.
c. Analisar os recursos das avalial;oes dos professores orientadores e bancas examinadoras.
d. Tomar, em primeira instancia, todas as demais decisoes e medidas necessarias ao efetivo
cumprimento deste regulamento.
e. Analisar e aprovar alteral;oes nesse regulamento.
f. Resolver os casos omissos neste regulamento e interpretar seus dispositivos.

Paragrafo Unico - Pode a coordena9ao do curso de Engenharia de Computa9ao convocar,
quando necessario, reunioes com
regulamento.

0

coordenador de TCC, buscando cumprir e fazer cumprir este

IV - Do COORDENADOR DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO
Art. 5° - 0 coordenador de TCC e indicado pelo Colegiado do curso, para urn mandato

de urn ano.

Paragrafo Unico - 0 coordenador de TCC dedica 5 (cinco) horas semanais as tarefas
administrativas decorrentes do cargo, alem da carga horaria te6rica da disciplina.
Art. 6° - Ao coordenador de TCC compete, em especial:
a. Lecionar, com ajuda de outros professores, 0 componente curricular TCe.
b. Proporcionar oriental;ao basica aos alunos em fase de inicia9ao do projeto do TCe.
c. Elaborar e encaminhar aos professores orientadores as fichas de freqiiencia e avalial;ao das
atividades do componente curricular TCe.
d. Convocar reunioes com os professores orientadores e alunos em fase de elaboral;ao de TCC,
sempre que se fizer necessario.
e. Indicar professores orientadores para alunos que nao os conseguirem, na forma dos artigos
9, 10 e II.
f. Manter arquivo atualizado com os projetos de TCC em desenvolvimento.
g. Manter 0 livro de atas das reunioes das bancas examinad'oras.
h. Tomar, no ambito de sua competencia, todas as demais medidas necessarias ao efetivo
cumprimento deste regulamento.
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i. Definir, juntamente com 0 Coordenador do Colegiado do Curso, 0 calendario semestral,
fixando prazos para entrega do TCC bern como designar bancas examinadoras.
j. Solicitar aos coordenadores de area, a apresenta9ao de propostas de temas para 0 TCC e
promover sua divulga9ao conforme definido no calendario vigente.
k. Assessorar a Dire93.0 do Departamento no julgamento da conveniencia de custeio de
despesas de eXecu93.0 do Projeto Final, ouvindo a area do orientador do projeto.
I. Elaborar 0 calendario de TCC e apresenta-Io ao Colegiado do curso para divulga9ao.
m. Homologar as composi90es de bancas examinadoras, locais, datas e horarios das defesas de
TCC, e emitir as respectivas portarias.
n. Homologar as atas de defesa, emitir e divulgar as men90es finais do TCe.
o. Organizar e manter durante 0 andamento do TCC, urn arquivo por equipe, contendo:
proposta de tema de TCC, plano de trabalho do TCC, ficha de matricula e as atas de defesa.
p. Decidir sobre casos omissos.
Art. 7° - Compete a Secretaria do Colegiado:
a. Auxiliar 0 Coordenador de TCC no que se fizer necessario.
b. Organizar e manter urn arquivo de memoria por equipe, por urn periodo de cinco anos,
contendo: proposta de tema de TCC, plano de trabalho do TCC, ficha de matrfcula e as atas de
defesa.
c. Organizar, controlar e manter urn arquivo contendo uma vers3.o final corrigida de cada
monografia.
d. Providenciar 0 encaminhamento Ii biblioteca central de copias dos trabalhos aprovados.

v - Dos PROFESSORES ORIENTADORES
Art. 8°. 0 professor orientador de TCC sera obrigatoriamente docente da UEFS,
podendo contar com a colabora93.0 de outro profissional de area afim ao projeto, da propria
universidade ou extemo, que atuara na condi9ao de co-orientador.
Art. 9° - Cabe ao aluno convidar urn professor para ser seu orientador, dentre os
professores que atuam no curso de Engenharia de Computa93.0.
Paragrafo lJoico - Professores que lecionaram alguma disciplina do cunfculo do curso
de Engenharia de Computa9ao nos 2 (dois) ultimos semestres serao considerados aptos a
orienta9ao.

Art. 10 - Cada professor pode orientar, no maximo, tres trabalhos. Caso seja do
interesse do professor orientar mais alunos, urn pedido devera ser encaminhado ao Colegiado,
que devera analisar e formular parecer autorizando ou nao a orienta9ao.
Art. 11 - A troca de orientador so e permitida via aquiescencia do coordenador de TCC
e do professor orientador.

Art. 12 - Compete ao professor orientador:
a. FreqUentar as reunioes convocadas pelo Coordenador de TCC.
b. Estar disponivel semanalmente, em horario previamente'fixado, para prestar atendimento a
seus alunos orientados.
c. Entregar, semanalmente, as fichas de freqUencia e avalia9ao devidamente preenchidas e
assinadas.
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d. Avaliar OS relat6rios parciais que Ihe forem entregues pelos orientados, ao tennino de cada
etapa do TCC, atribuindo-Ihes as respectivas notas.
e. Encaminhar ao coordenador de TCC a ficha de deposito da monografia (Apendice A)
devidamente assinada, dando a sua anuencia quanto ao cumprimento das normas de editorayao e
do prazo de entrega da monografia.
f. Participar das defesas para as quais estiver designado, em especial as de seus orientados.
g. Verificar as implementayoes das correyoes requeridas pela banca examinadora, bern como a
fonnatayao da versao corrigida da monografia de acordo com as nonnas de redayao.
h. Encaminhar as atas de defesa ao coordenador, devidamente preenchidas e assinadas, junto
com as copias da versao final corrigida da monografia confonne definido no calendario de TCC
vigente.
i. Encaminhar c6pias do TCC aos membros da banca examinadora com prazo minimo de 15
dias antes da defesa.
j. Cumprir e fazer cumprir este regulamento
Art. 13 - E facultado a existencia de um co-orientador, podendo ser urn membro externo
it UEFS, desde que tenha alguma relayao de conhecimento com 0 trabalho em desenvolvimento.
VI - DA A v ALIACAO

Art. 14 - Ao final do primeiro semestre do componente curricular anual TCC, urn
marco de avaliayoo de cada aluno sera gerado, baseado na media aritmetica simples das
avaliayoes do professor orientador e do professor coordenador, sob a coordenayao deste ultimo.
Art. 15 - Ao final do segundo semestre do componente curricular anual TCC, uma
segunda avaliayao de cada aluno sera feita, da seguinte maneira:
• Avaliayao do desenvolvimento do projeto, feita pelo professor coordenador.
• Avaliayao do projeto, feita pela banca examinadora.
Art. 16 - A avaliayao final do componente curricular sera calculada com base em 20%
do primeiro marco de avaliayao, 20% da avaliayao do professor coordenador ao final do
segundo semestre e 60% da avaliayao do projeto feita pela banca examinadora. Sera
considerado aprovado no componente curricular anual TCC 0 aluno que atingir media igual Oll
superior a 7 (sete) somadas essas avaliayoes.
Art. 17 - No caso de defesa de monografia antecipada, como previsto no artigo 2°,
paragrafo 7 desta resoluyao, a avaliayao final do aluno sera calculada com base em 30% da
avaliayao do professor coordenador de TCC e 70% da avaliayao da banca examinadora.
VII - DA DANCA EXAMINADORA

•
•
•
•

Art. 18 - A banca examinadora tera no minimo 3 (tres) integrantes e sera constituida de:
Professor orientador
Professor examinador interno
Professor examinador intemo ou extemo
Suplente.

§1° - A banca examinadora sera presidida pelo orientador de TCC.
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§r - 0 professor examinador interno deve ser urn professor pertencente ao quadro do Curso de
Engenharia de Computa'Yao da UEFS, ou de area de conhecimento afim ao trabalho.
§3° - 0 professor examinador externo e urn professor que pode pertencer ao quadro da UEFS,
mas nao leciona disciplinas do Curso de Engenharia de Computa'Yao, ou urn professor de outra
institui'Yao, com qualifica'Yao na area do TCe.
§4° - A presen'Ya do coordenador de TCC na banca e facultativa.
Art. 19 - A banca examinadora deve ser indicada pelo professor orientador com a
aprova'Yiio do Coordenador de TCC e do Coordenador do Colegiado.

Paragrafo Unico - Caso
junto com

0

0 coordenador do colegiado nao aprove a banca examinadora
coordenador de TCC, cabe recurso ao Colegiado do curso.

VIII - DAS CONDI<;:OES DE MATRicULA
Art. 20 - Sao requisitos para matricula no componente curricular anual TCC:

a. Ter cursado urn minimo de 60% da carga horaria total do curso, nao contabilizando para
isso a carga horaria de atividades complementares e estagio supervisionado.
b. Apresentar a secretaria do colegiado 0 formulario de matricula em TCC (apendice A)
assinado pelo orientador e pelo coordenador de TCC.
IX - Dos ALUNOS
Art. 21 - 0 aluno em fase de realiza'Yao de TCC tern, entre outros, os seguintes deveres
especificos:
a. Freqiientar as reunioes convocadas pelo coordenador de TCC ou pelo seu orientador.
b. Elaborar a versao final do TCC, de acordo com 0 presente regulamento e as instru'Yoes de seu
orientador e do coordenador de TCC.
c. Entregar a versao final do TCC devidamente corrigida e assinada pelo orientador e membros
da banca examinadora em 2 (duas) capias, que deverao ser encaminhadas, uma para 0 arquivo
do colegiado e outra para a biblioteca.
d. Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender a versao final do
seu TCC.

x - Do TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO
Art. 22 - 0 TCC devera estar de acordo com as normas de formata'Yao estabelecidas
pelo colegiado (Apendice B).

a.
b.
c.

Art. 23 - Mudan'Yas de tema durante 0 componente curricular anual, sa seriio aceitas:
Ate 4 semanas antes do termino do primeiro semestre do TCC;
Com a apresenta'Yiio de urn novo plano de trabalho, aprovado pelo orientador;
Com a homologa'Yao do novo plano de trabalho pelo coordenador de TCC.
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XI - DA DEFESA

Art. 24 - A defesa do TCC sera aberta ao publico e devera ocorrer dentro das
instala90es da UEFS.
Art. 25 - A defesa do TCC seguira a seguinte seqUencia de atividades:
a.
b.
c.
d.

Apresenta9ao oral do projeto com dura9ao minima de 35 e maxima de 50 minutos.
Periodo de argUi9ao por parte dos membros da banca examinadora, com tempo livre.
Perfodo de perguntas aberto ao publico, com dura9ao maxima de 15 minutos.
Delibera9ao sobre as corre90es e men90es pela banca examinadora, feita em sessao fechada.

Art. 26 - Nao havendo 0 comparecimento dos membros da banca examinadora deve ser
marcada nova data para a defesa, sem prejuizo do cumprimento da determina9ao presente no
paragrafo anterior.

Art. 27 - A banca examinadora, por maioria, pode determinar ao aluno que reformule
aspectos do seu TCC.
§1° - Quando for determinado que haja reformula9ao de parte do TCC, a nota nao deve ser
lan9ada na cademeta ate que sejam entregues os exemplares corrigidos.

§r - 0 prazo para apresentar as altera90es determinado e de, no maximo 15 (quinze) dias.
§3° - 0 professor orientador juntamente com 0 coordenador do TCC devern verificar se as
corre90es determinadas pela banca examinadora foram efetuadas, nao havendo necessidade de
nova defesa oral.

Art. 28 - A ata da defesa de TCC (Apendice A) deve ser assinada por todos os membros
da banca examinadora.
Art. 29 - 0 aluno que nao entregar 0 TCC, ou que nao se apresentar para a sua defesa
oral, sem motivo justificado, esm automaticamente reprovado na respectiva disciplina.

§ 10 - Considera-se como motivo justificado:
a. Tratamento de saude comprovado atraves de atestado medico contendo CREMEB do
medico, validado pelo servi90 medico da UEFS.
b. Obito de parentes de 1° grau comprovado atraves do atestado de 6bito.
c. Motivos decorrentes de casos fortuitos ou de for9a maior, que impe9am a vinda do aluno a
UEFS no dia e hora marcados para a defesa.
§2° - Em caso de justificativa comprovada, 0 aluno tern 0 prazo de 48 horas ap6s a data
marcada para solicitar nova defesa, cabendo ao coordenador de TCC consultar a banca sobre
uma nova data para a defesa.
§3° - A nova data para a defesa nao podera ultrapassar 0 prazo de 15 (quinze) dias a partir da
data inicial prevista para a defesa.

Art. 30 - Nao ha recupera9ao da nota atribuida ao TCC, sendo a reprova9ao definitiva.

o aluno devera nesse caso cursar novamente 0 componente curricular anual TCe.
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Art. 31 - As mesmas regras definidas para defesa se aplicam para
antecipada, como previsto no artigo 2°, panigrafo 7 desta resoluyiio.

0

caso de defesa

§1° - Para que 0 aluno esteja apto a antecipar a defesa e necessario que este encaminhe ao
professor coordenador urn pedido formal, assinado pelo aluno e seu orientador, justificando a
antecipayiio da defesa.

§r - 0 pedido de antecipayiio sera analisado pelo professor coordenador, cabendo recurso ao
Colegiado do curso de Engenharia de Computayiio.
§3° - A defesa antecipada devera ocorrer obrigatoriamente ao final do primeiro semestre do
componente curricular TCC, cumprindo-se os mesmos prazos e ritos estabelecidos para uma
defesa no tempo normal.

XII - DAS DISPOSICOES GERAIS
Art. 32 - Este regulamento s6 pode ser alterado atraves de voto da maioria simples dos
membros do Colegiado do Curso de Engenharia de Computayiio e das demais instancias
competentes para a sua analise na Universidade.
Art. 33 - Compete ao Colegiado do Curso de Engenharia de Computayiio dirimir
duvidas e omissoes referentes a interpretayiio deste Regulamento, bern como suprir as suas
lacunas, expedindo atos complementares que se fayam necessarios.

XII - DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS
Art. 34 - Este Regulamento integra 0 curriculo pleno do Curso de Engenharia de
Computayiio, como anexo, e entra em vigor na data de sua aprovayiio pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensiio - CONSEPE - da UEFS.

Sala de Reunioes dos Conselhos Superiores, 27 de maio de 2008.
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~arlOS Barreto de S,mtana
Reitor e Presidente do CONSEPE
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