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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO DE TURISMO 
 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 O Trabalho de Conclusão de Curso deverá buscar a integração entre as disciplinas 
existentes no currículo, composto por duas disciplinas (Trabalho de Conclusão de Curso I e 
II), com carga horária de 34 horas aula cada uma e podendo ser oferecida a partir do quinto 
semestre do curso. 
Parágrafo único – A integração deverá ser amplamente estimulada pela coordenação de 
curso, professores e orientadores. 
 
DOS OBJETIVOS 
 
 O objetivo geral do Trabalho de Conclusão de Curso é proporcionar ao acadêmico a 
oportunidade de desenvolver um trabalho técnico, estimular o desenvolvimento do 
pensamento científico e da criatividade, integrando as dimensões teóricas e práticas do 
conhecimento, a partir da elaboração de trabalho voltado para a criação ou aprimoramento 
de atividades que contribuam para o objeto em estudo. 
 
DA OPERACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 Constituem-se, como etapas administrativas para o desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão de Curso: 
 

I – Elaborar Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. 
II – Apresentar ao professor orientador o Projeto de TCC. 
III – Formalizar com professor vínculo de orientação. 
IV – Elaborar em conjunto com o Orientador a Parcial de TCC para qualificação. 
V – Apresentar a Parcial de TCC para qualificação perante banca examinadora. 
VI – Apresentar o TCC final para banca examinadora. 
 

 Parágrafo único – O Projeto de TCC configura-se como uma intenção de pesquisa, 
organizado e desenvolvido com o objetivo de atender aos requisitos da disciplina de 
Métodos e Técnicas de Pesquisa e auxiliar o acadêmico na busca por professor orientador. 
 
DO PROJETO DE TCC 
 
 O Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso será analisado pelo professor 
orientador e poderá ser rejeitado em parte ou no todo, quando: 
 

I - não atender às especificações estabelecidas em normas internas da Coordenação 
de TCC; 
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II - não explicitar adequadamente as atividades programadas para o estudo; 
III - as atividades programadas não condizerem com o universo de trabalho 
abrangido pela atividade profissional do Bacharel em Turismo; 
IV - o Projeto de TCC deixar de especificar dados fundamentais para o processo de 
supervisão, acompanhamento e avaliação. 

 
 Em caso de rejeição parcial ou total do Projeto de TCC, o aluno deverá atender às 
modificações propostas ou elaborar outro projeto e submetê-lo novamente ao professor 
dentro do prazo estipulado por ele, desde que não ultrapasse o cronograma estabelecido 
pelo Colegiado do Curso. 
 
FORMALIZAÇAO DE ORIENTAÇÃO 
 
 Constituem-se, como procedimentos administrativos básicos para a formalização 
para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso: 

I – Apresentar ao professor Projeto de TCC. 
II – Formalizar vínculo de orientação por meio da “Ficha de Aceite de Orientação”. 

 
DA ORIENTAÇÃO 
 
 A orientação tem como objetivo incentivar a produção de trabalhos técnico-
científicos, obedecendo ao perfil profissiográfico proposto pelo Curso. O professor deve 
orientar o aluno para um resultado qualitativo e não quantitativo, que se aproxime ao 
máximo da realidade, considerando o Trabalho de Conclusão de Curso como a oportunidade 
de experimentar e tomar conhecimento, integrando as disciplinas do curso. O que exigirá do 
acadêmico uma visão ampla e interdisciplinar, como forma de adquirir maturidade pessoal. 
 O professor orientador é responsável pela orientação de metodologia, que deverá 
seguir a apresentação impressa conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, e roteiro para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, conforme modelo 
em anexo. 
 O professor orientador deverá estimular a criatividade, buscando novas propostas, 
comprometendo-se à prática da pesquisa, para o enriquecimento científico do Turismo. 

§ 1º Para a eficiência da relação interdisciplinar o professor orientador deve 
incentivar o aluno a buscar apoio com docentes de áreas específicas que venham 
contribuir com o resultado final, sem ônus para a Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, não se abstendo de seu compromisso de orientador principal. 
§ 2º O professor orientador e o aluno, na execução do trabalho, devem respeitar os 
princípios éticos, fazendo, sempre que necessário, uma discussão prévia do objetivo 
final do projeto. 

 Parágrafo único - Durante a elaboração do TCC, o aluno poderá solicitar à 
coordenação de curso, mediante justificativa, mudança de orientação. 
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DA PARCIAL DE TCC 
 
 A Parcial de TCC é resultado do trabalho realizado entre o acadêmico e seu 
orientador e deverá cumprir os requisitos mínimos exigidos quando apresentado em banca 
de qualificação. 
 O trabalho escrito deve conter, minimamente, os elementos textuais e pós-textuais: 

- Capa 
- Contra capa 
- Sumário (pronto ou preliminar) 
- Justificativa 
- Objetivos 
- Metodologia 
- Fundamentação teórica (deverá conter no mínimo 1 capítulo e seus subcapítulos) 
- Resultados e discussões (opcional, se houver) 
- Referências. 

 
 Parágrafo único – A elaboração da Parcial de TCC, em cada etapa, deverá seguir o 
documento “Modelo de TCC”, anexo a esta resolução. 
 
DA ELABORAÇAO DO TCC 
 
 O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser desenvolvido individualmente, 
considerando ainda as implicações e exigências de um trabalho técnico-científico. 
 A Coordenação do Curso, juntamente com o Coordenador de TCC, colocará à 
disposição dos docentes um roteiro de elaboração de TCC que será utilizado como 
parâmetro para realização dos trabalhos, denominado “Modelo de TCC”, os quais deverão 
seguir critérios técnicos, de pesquisa, de criatividade, de qualidade e operacionalidade, que 
serão considerados como parâmetros para o desenvolvimento do Trabalho. 
 Parágrafo único - No decorrer da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, o 
aluno poderá utilizar os meios de comunicação, sobretudo a internet, para permanecer em 
contato com o professor orientador. 
 
DOS FORMULÁRIOS 
 
 O curso adotará formulários próprios para o planejamento das atividades de 
Trabalho de Conclusão de Curso, supervisão, avaliação, controle e outros que se fizerem 
necessários para o bom desempenho administrativo e pedagógico. 
 Constituem-se, como formulários de organização das atividades relacionadas à 
elaboração de TCC: 

- Ficha de Aceite de Orientação 
- Ficha de Frequência de Orientação 
- Modelo de TCC 
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- Ficha de Avaliação de Banca Examinadora 
 
 Parágrafo Único - o professor orientador deverá acompanhar os trabalhos, 
preenchendo planilha específica onde constarão datas de reuniões, descrição de tarefas, 
faltas, orientações agendadas e demais ocorrências, devendo constar a assinatura do 
orientando. 
 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
 A estrutura organizacional do Trabalho de Conclusão de Curso será composta por: 

I - Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso; 
II - Professores Orientadores de Trabalho de Conclusão de Curso; 

 
 O Coordenador de TCC é o responsável pelo acompanhamento e evolução do 
Trabalho de Conclusão de Curso e o cumprimento das disposições contidas neste 
Regulamento. Cabe à Coordenação de TCC apresentar ao Colegiado do Curso, para 
apreciação e aprovação em reunião, o quadro de Orientadores. 
 Os docentes do curso são orientadores do Trabalho de Conclusão de Curso, sendo o 
quadro de orientadores firmados em reunião do Colegiado de Curso. O número de 
orientandos por orientador será definido pelo Colegiado do Curso. 
 
DAS ATRIBUIÇÕES 
 
 Constituem atribuições administrativas básicas do Coordenador de Trabalho de 
Conclusão de Curso: 
 

I - elaborar e divulgar cronograma de atividades de orientação de Trabalho de 
Conclusão de Curso; 
II - promover reuniões com professores orientadores; 
III - assessorar os alunos na resolução de assuntos pertinentes ao Trabalho de 
Conclusão de Curso; 
IV - supervisionar as atividades de orientação; 
V - organizar e coordenar as bancas de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso; 
VI - elaborar relatório semestral das atividades realizadas, encaminhando-o à 
Coordenação do Curso; 
VII - divulgar informações gerais e específicas sobre o Trabalho de Conclusão de 
Curso; 
VIII - propor alterações neste Regulamento; 
IX - desenvolver ações para o envolvimento do quadro docente do curso na Banca 
Examinadora. 
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Constituem atribuições básicas dos professores orientadores do Trabalho de 
Conclusão de Curso: 

 
I - estimular a criatividade, buscando novas propostas, comprometendo-se à prática 
da pesquisa, para o enriquecimento científico do Turismo; 
II - observar a relação de comprometimento com o aluno, procurando orientar e 
acompanhar o desenvolvimento do trabalho, não descartando a responsabilidade do 
aluno, evitando que o mesmo submeta-se à dependência das orientações para 
trabalhar, deixando de se voltar às necessidades próprias de seu trabalho; 
III - sempre que necessário, incentivar o aluno a buscar apoio com docentes de áreas 
específicas que venham contribuir com o resultado final, não abstendo-se de seu 
compromisso de orientador principal; 
IV - respeitar os princípios éticos, fazendo, sempre que necessário, uma discussão 
prévia do objetivo final do projeto; 
V - assessorar o Coordenador de TCC nas atividades de planejamentos 
administrativos; 
VI - assessorar os alunos na elaboração do projeto do Trabalho de Conclusão de 
Curso; 
VII - acompanhar a execução das atividades previstas no projeto do Trabalho de 
Conclusão de Curso; 
VIII- contribuir, tecnicamente, para a solução de problemas ou dúvidas que o aluno 
encontrar no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso; 
IX - assessorar na identificação de recursos bibliográficos que se destinem à 
fundamentação de aspectos teóricos; 
X - orientar o aluno na confecção técnica e científica do Trabalho de Conclusão de 
Curso; 
XI - presidir as bancas de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso; 
XII - seguir normas e procedimentos administrativos propostos pela Coordenação do 
Curso e a Coordenação do TCC; 
XIII - participar das reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC. 

  
Constituem atribuições do orientando: 
 

I - formalizar sua participação no Trabalho de Conclusão de Curso, atento ao 
disposto em Calendário Acadêmico e seu Regulamento; 
II - cumprir as rotinas administrativas previstas neste Regulamento; 
III - comunicar formalmente à Coordenação do Curso (ou TCC) a desistência das 
atividades de Trabalho de Conclusão de Curso; 
IV - cumprir os cronogramas de atividades previstas no seu projeto de Trabalho de 
Conclusão de Curso; 
V - comunicar alterações nas atividades programadas, apresentando as justificativas 
necessárias. 
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VI - comunicar, por escrito, à Coordenação de TCC as dificuldades operacionais que 
encontrar para o cumprimento das atividades programadas; 
VII - manter postura ética e profissional com relação à Instituição de Ensino e a 
organização em que realizar o Trabalho de Conclusão de Curso, se este for o caso; 
VIII - cumprir os horários estabelecidos pela Coordenação e orientação do Trabalho 
de Conclusão de Curso; 
IX - cumprir o calendário de rotinas administrativas estabelecido pela Coordenação 
do TCC; 
X - contribuir para o aprimoramento do presente Regulamento de Trabalho de 
Conclusão de Curso. 

 
 Constituem atribuições básicas do Colegiado do Curso: 
 

I - analisar e aprovar os docentes indicados pelo Coordenador de TCC à função de 
professor orientador; 
II - interagir no processo pedagógico e administrativo, quando solicitado pelo 
Coordenador de TCC. 
Constituem atribuições básicas do Coordenador do Curso: 
I - acompanhar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelo Coordenador de 
TCC; 
II - acompanhar o processo de composição de Bancas Examinadoras; 
III - participar de reuniões de professores orientadores, quando solicitado pela 
coordenação de TCC. 
IV – reuniões com os acadêmicos orientados, quando necessário. 

 
DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO 
 
 Constitui-se como etapa do processo de avaliação da Disciplina de TCC a defesa em 
Banca Examinadora de TCC, com peso 10,0. 
 
DA AVALIAÇÃO NA BANCA DE QUALIFICAÇÃO 
 
 A Banca de Qualificação tem caráter avaliativo, mas sem atribuição de nota ou 
conceito. Funciona como um instrumento de apoio e incentivo ao trabalho realizado, 
orientando o acadêmico a adequá-lo às normas estabelecidas e preparando-o para a defesa 
na Banca Examinadora de TCC. 
 A Banca de Qualificação será composta de três membros, ou seja, um presidente 
(orientador) e dois convidados. 
 Para a avaliação da apresentação serão considerados: Postura de apresentação – 
Linguagem vestuário, fala e entonação adequados para o momento; e, Adequação da 
apresentação oral com o trabalho escrito. 
 A apresentação deverá conter os seguintes itens: 
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1. Tema, orientando e orientador; 
2. Justificativa; 
3. Objetivos; 
4. Metodologia; 
5. Sumário; 
6. Justificativa das fontes consultadas; 
7. Resultados parciais (opcional); 
8. Dificuldades encontradas e esperadas. 
 

 Para auxiliar na avaliação do trabalho escrito Parcial de TCC a banca examinadora 
poderá se valer dos itens abaixo: 
 

1. Delimitação do tema 
2. Relevância da pesquisa 
3. Definição adequada dos objetivos 
4. Adequação da metodologia 
5. Fundamentação teórica 
6. Resultados preliminares 

 
DOS REQUISITOS PARA DEFESA NA BANCA EXAMINADORA DE TCC 
 
 Constituem-se, como requisitos essenciais para submissão do Trabalho de Conclusão 
de Curso para Banca Examinadora de TCC: 

1. Ficha de Frequência de Orientação – devidamente preenchida e assinada pelo 
orientador. 
2. Apresentação da Parcial de TCC em Banca de Qualificação. 
 

DA AVALIAÇÃO NA BANCA EXAMINADORA DE TCC 
 
 A Banca Examinadora de TCC será composta por três membros, ou seja, um 
presidente (orientador) e dois convidados. 
 O Coordenador de TCC deverá indicar, juntamente com o orientador, um substituto 
caso a Banca Examinadora não integre o número exigido. 
 A nota final do Trabalho de Conclusão de Curso será a média ponderada das notas 
do professor orientador e dos convidados, individualmente registradas na Ficha de 
Avaliação Individual de Trabalho De Conclusão de Curso, com peso 10.0 (dez). 
 A Banca Examinadora emitirá um parecer por escrito e uma nota oriunda da média 
aritmética dos participantes e será registrada na Ficha de Avaliação Final de Trabalho de 
Conclusão de Curso. 
 Dos critérios de avaliação da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de 
Curso: 
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1. Relevância e delimitação do tema; 
2. Desenvolvimento ordenado e lógico; 
3. Adequação dos objetivos; 
4. Técnica de coleta de dados; 
5. Registro e tabulação dos dados; 
6. Análise e interpretação dos dados; 
7. Clareza de raciocínio; 
8. Gramática e ortografia; 
9. Normas técnicas. 

 
O Orientador deverá considerar em sua avaliação: 
 

1. O processo de trabalho (desenvolvimento do trabalho e evolução das etapas 
principais); 

2. A participação do aluno (comprometimento com a atividade, consciência e 
responsabilidade no desenvolvimento do trabalho); 

3. O resultado do trabalho (qualidade técnica, relação entre o trabalho realizado e o 
objetivo pretendido e sua adequação para defesa em banca examinadora). 

 
 O Trabalho de Conclusão de Curso deverá seguir os roteiros fornecidos pelo Curso e 
a apresentação escrita deverá seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
– ABNT, em 3 (três) vias de igual teor e sua aprovação ocorrerá conforme descrito em artigo 
específico deste regulamento. Os prazos para produção, entrega, apresentação e 
encadernação seguirão cronograma divulgados pelo Coordenador de TCC, após aprovação 
em Colegiado de Curso. 
 Para aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso o aluno deverá ter cumprido as 
exigências de frequência e retorno de atividades de redação e orientação, firmadas com o 
professor orientador, tanto na disciplina de TCC I quanto na disciplina de TCCII. Para 
comprovar o acompanhamento efetivo das atividades de orientação, será utilizada a ficha 
de frequência de orientação. 
 Para se submeter à Banca Examinadora o aluno deverá ter a autorização do 
orientador do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 A critério do professor orientador, com anuência do Coordenador de TCC, poderão 
ser convidados empresários, autoridades públicas, docentes de outros cursos ou instituições 
de ensino para comporem a Banca Examinadora. 
 Os resultados das avaliações realizadas pelos componentes da Banca Examinadora 
serão registrados em documentos próprios do curso que serão arquivados na Coordenação 
de TCC. 
 O aluno que estiver legalmente impossibilitado de comparecer na data marcada, 
para a apresentação de seu trabalho à Banca Examinadora, deverá justificar-se até 3 (três) 
dias úteis após a data de defesa, através de apresentação de documentos comprobatórios 
da impossibilidade, requerendo nova data para a referida apresentação. 
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 O aluno que não se submeter à Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de 
Curso estará automaticamente reprovado. 
 O processo de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso perante a Banca 
Examinadora será aberto ao público. 
 Os casos omissos que surgirem no decorrer dos trabalhos da Banca Examinadora, 
por falha decorrente de interferências externas, dificuldade em aspecto acadêmico ou 
qualquer caso não previsto neste Regulamento será dirimido pelo Colegiado do Curso. 
 Parágrafo único- A reunião do Colegiado do Curso (se necessário) será realizada até 
5 (cinco) dias úteis após a realização da última Banca Examinadora, dando um parecer final 
referente à nota, que será transcrito em ata assinada por todos os seus componentes. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 O prazo de vigência da função de professor orientador do Trabalho de Conclusão de 
Curso por campo de atividade profissional coincide com o término do  ano letivo, podendo 
ser renovado por períodos subsequentes, desde que atenda as exigências administrativas e 
educacionais estabelecidas pela Coordenação do Curso. 
 Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador de TCC, ouvidas a Coordenação 
do Curso e o Colegiado do Curso. 


