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REGULAMENTO ACADÊMICO DA DISCIPLINA TCC EM 

ADMINISTRAÇÃO 

2017.2 

Este Regulamento estabelece os procedimentos acadêmicos a serem adotados 

para TCC EM ADMINSITRAÇÃO, servindo como referência aos professores e 

alunos regularmente matriculados nesta disciplina, no curso de Administração, da 

Escola Superior de Marketing. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A disciplina TCC EM ADMINSTRAÇÃO tem como objetivo a elaboração de um 

Artigo Científico como trabalho de conclusão de curso (TCC). Estão previstos 

nessa disciplina, de acordo com a ementa, discussões teóricas e metodológicas em 

torno do tema escolhido pelo aluno.  

O aluno manterá interações com o professor orientador para elaboração e correção 

dos conteúdos do TCC. 

A relação orientador-aluno deverá ser pautada por respeito, dedicação e atenção 

recíprocos, norteados pelo princípio da cooperação e da colaboração no processo 

de construção do conhecimento. 

 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

O sistema de avaliação da disciplina TCC EM ADMINISTRAÇÃO é composto de : 

 

a) Entrega do pré-projeto no dia do 1º Exercício Avaliativo 

b) Entrega do TCC até 7 dias antes da Banca agendado previamente 

c) Participação na banca examinadora e 

d) Se aprovado, o discente tem até 15 (quinze) para realizar as alterações 

sugeridas e entregar o TCC em CD na secretaria, para arquivo. 

 

Estará aprovado o aluno que obtiver: 

• Nota final do TCC igual ou superior a 7,00 (sete pontos)  

Estará reprovado o aluno que: 

• Não entregar o TCC no prazo legal ou tiver nota inferior a 7,00 (sete pontos)  
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• Não participar da Banca Examinadora 

• Não existe segunda chamada de TCC 

 

DA BANCA EXAMINADORA 

 

• A Defesa do TCC será realizada, presencialmente, numa cerimônia pública, 

no Campus da faculdade.  

• A Banca Examinadora será composta por 02 (dois) professores e o 

orientador, conforme calendário letivo corrente. 

• A defesa do TCC deve ter duração de no mínimo 15 minutos e no máximo 

20 minutos 

• É obrigatória a entrega da versão final do TCC, encadernada em espiral e 

um CD, na biblioteca do Campus polo, após a aprovação na banca. 

 

DOS PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DO TCC    

 

Acompanhamento semanal do professor orientador. 1ºMês  

 

2ºMês  3ºMês  4ºMês  5ºMês  

Esclarecimento das regras do TCC pelo professor 

orientador. Definição do tema pelos alunos  

 

 

 

 

   

Levantamento do Referencial teórico e análise do 

levantamento  pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

  

Entrega do pré- projeto para avaliação      

Devolução do pré-projeto com observações 

realizadas pelo professor. 

Correção dos alunos e finalização do TCC 

   

 

 

 

 

Entrega para avaliação final e agendamento da 

banca examinadora do TCC 

    

 

 

Banca examinadora      

 

 

DA AUTORIA DOS TRABALHOS 

 

O aluno é responsável única e exclusivamente por todo conteúdo apresentado na 

elaboração de seu TCC. É vedada ao aluno a utilização indevida de fonte ou outro 

recurso que o professor orientador e a coordenação classifiquem como plágio. 
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Por “utilização indevida” e/ou “plágio” entende-se: 

a) Inclusão de texto cuja autoria de terceiros não esteja claramente 

identificada;  

b) Texto supostamente produzido pelo aluno, mas que se trata de texto 

adaptado em parte ou totalmente;  

c) Texto produzido por terceiros, no qual não constem elementos debatidos no 

ambiente virtual com o professor orientador;  

d) Texto supostamente produzido pelo aluno sem que ele consiga responder 

perguntas acerca do tema, ou sem que ele consiga elucidar seu conteúdo de 

forma sistemática, seja em parte ou na sua totalidade.  

 

Cabe ao aluno o cumprimento das tarefas estabelecidas pelo professor orientador, 

e a este cabe a fiscalização dessas tarefas e a verificação da procedência das 

fontes e da sua utilização. 

 

Por “fontes” entende-se: 

a) Textos em geral, na forma de noticiário, artigos, produtos científicos como 

monografias, teses e dissertações e peças publicitárias;  

b) Livros, publicados ou não, de autoria conhecida ou não;  

c) Sites;  

d) Entrevistas publicadas, exibidas, transmitidas (ou não), em meio de 

comunicação de grande ou pequena abrangência; 

e) Quaisquer elementos que sirvam de referência para a discussão teórica 

proposta pelo projeto de pesquisa e executada no TCC em questão. 

 

DA NOTA DO TRABALHO EM CASOS DE “UTILIZAÇÃO INDEVIDA” E/OU 

“PLÁGIO” 

 

A “utilização indevida” e/ou “plágio” pelo aluno em relação às fontes, caso sejam 

comprovadas, implicará em nota final zero. A nota zero será aplicada aos trabalhos 

independentemente das formas de “utilização indevida” e/ou “plágio” verificados. 

Critérios quantitativos ou qualitativos não serão levados em conta para aplicação 

da nota zero na classificação da irregularidade cometida pelo aluno dentro do 

“CONTEÚDO DO TCC”. 

 

DA APLICAÇÃO DAS NORMAS DA ABNT 
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A formatação do “Conteúdo do TCC” deverá obedecer às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, a serem divulgadas ao aluno pela Instituição ou 

pelo professor orientador, em manual próprio. 

 

DA EXTENSÃO DO TEXTO 

 

O número mínimo de páginas componentes do trabalho deverá ser de 10 (dez) a 

15 (quinze) páginas, somados os elementos pré-textuais e textuais (até as 

referências bibliográficas). As partes pós-textuais (anexos, tabelas, figuras, 

entrevistas, etc.) não serão consideradas nessa contagem. 

A não observância a esse número mínimo de páginas implicará em recomendação 

negativa pelo professor orientador, tendo consequências na nota final do Trabalho. 

 

DAS ORIENTAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

TCC 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no Curso de Administração, será uma 

reflexão sobre tema específico mediante investigação científica, com aplicação 

prática sistematizada de competências e habilidades desenvolvidas, resultado da 

interação das disciplinas do curso e o Trabalho de Conclusão de Curso em 

Administração. 

O TCC será realizado individualmente ou em dupla. 

O tema deve ser focado na área de Administração e, preferencialmente, se 

relacionar com a vivência do aluno. 

A experiência de trabalho e de estágio pode ser aproveitada para a realização de 

trabalhos mais práticos. 

O tipo de trabalho de TCC é o Artigo Científico. São objetivos do TCC: 

a) consolidar e aprofundar os conhecimentos na área de formação;  

b) habilitar os futuros profissionais a desenvolver projetos de pesquisa com 

competência técnica e científica;  

c) despertar nos alunos o interesse pela atividade de pesquisa;  

d) oportunizar a reflexão crítica sobre os temas profissionais e acadêmicos,  a 

partir da compreensão de seu papel no contexto político- socioeconômico;  

e) Desenvolver a capacidade de expressão oral e escrita, para a elaboração de 

trabalhos acadêmicos;  
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f) motivar a busca por inovações, por meio dos resultados alcançados em 

pesquisa social aplicada.  

 

DA ESTRUTURA E FORMATAÇÃO DO TCC  

 

ESTRUTURA 

 

• CAPA: A primeira página do artigo deverá conter, sequencialmente, os 

seguintes elementos: Título, Autor e curso e instituição a que pertence, 

Resumo e Palavras-chave. (Vide modelo e maior detalhamento ao final) 

• RESUMO: apresentação concisa e seletiva do texto de um artigo, pondo em 

relevo os elementos de maior interesse tais como objetivos do artigo, 

metodologia e conclusões. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

através da norma NBR 6028, define resumo como "a apresentação concisa 

dos pontos relevantes de um texto". Para artigos, a ABNT recomenda o 

resumo com 250 palavras, aproximadamente 8 a 10 linhas, em apenas um 

parágrafo. 

• PALAVRAS-CHAVE: são em média de três a cinco palavras-chave, que 

caracterizam o conteúdo do texto; são retiradas do texto do resumo, pois 

nele se situa a síntese do estudo. As palavras-chave são colocadas em 

sequência à apresentação do resumo. 

 

O corpo do artigo será iniciado imediatamente após a linha que contém as palavras-

chave, e deverá conter, minimamente, as seguintes seções: 

 

1. INTRODUÇÃO 

Esta seção deve proporcionar ao leitor uma introdução geral sobre o tema do 

artigo, com o propósito de atraí-lo para a leitura completa do artigo. Não é apenas 

uma descrição dos conteúdos das seções do texto. Ela deve apresentar em um 

texto único (sem seções), fluido e agradável: 

A formulação clara do tema em questão e os motivos que justificam a sua escolha; 

O enfoque central do trabalho, a questão a ser respondida; Os objetivos 

pretendidos; 

A metodologia utilizada; e a justificativa (social, para o governo, para as empresas, 

etc) do trabalho; Usualmente, o tamanho desta seção é de 1 página. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta seção é o resultado da revisão de literatura (livros, artigos etc.) das áreas de 

conhecimento relacionadas com o tema do artigo. Nela são apresentadas as ideias 

principais de autores da área. As ideias são apenas apresentadas, porém, não são 

discutidas ou criticadas, o que será feito na seção 3 (ANÁLISE). As referências do 

artigo devem incluir, no mínimo, 2 livros e 3 artigos de revistas idôneas sobre o 

tema em questão. 

A seção pode ser dividida em tantas subseções quanto desejáveis. Sua adequada 

organização permite, posteriormente na seção 3, realizar comparações e analises, 

levando a uma melhor compreensão do assunto. Usualmente, o tamanho desta 

seção é de 4 páginas. 

Obs.: sites de revistas QUALIS A, fontes idôneas de pesquisa: 

www.anpad.org.br/rac www.rae.com.br www.rae.com.br/eletrônica 

www.read.adm.ufrgs.br 

www.rausp.usp.br 

 

3. ANÁLISE 

Nesta seção são discutidas e criticadas as ideias dos autores, apresentadas na 

seção anterior, que são confrontadas com suas próprias considerações sobre o 

tema em questão. Usualmente, o tamanho desta seção é de 2 páginas.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As conclusões não são um resumo do artigo, mas dos resultados obtidos no 

trabalho, apresentados de forma objetiva e concisa. Usualmente, o tamanho desta 

seção é de 1 página. 

 

5. REFERÊNCIAS 

A lista de referências é estreitamente relacionada à revisão de literatura da seção 

2. Ela deve incluir os trabalhos de onde foram extraídos dados, figuras, tabelas, 

textos etc. Todas as referências citadas no texto devem ser incluídas na lista de 

referências. Por outro lado, a lista não deve incluir trabalhos não citados no texto. 

Ver a seção REFERÊNCIAS da publicação mencionada anteriormente. 
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FORMATAÇÃO  

Editor de texto: Word do Office 

 

Configuração das páginas 

• Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm)  

• Margem superior: 3 cm  

• Margem inferior: 2 cm  

• Margem esquerda: 3 cm  

• Margem direita: 2 cm  Configuração de textos  

• Fonte Times New Roman ou Arial, corpo 12  

• Espaçamento entre caracteres, palavras e linhas: simples  

• Número de páginas: mínimo de 10 (dez), máximo de 15 (quinze), incluindo 

ilustrações, bibliografia e notas de final de texto. 

 

 

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Assuntos não constantes nesse Manual de Regras para entrega e defesa de TCC, 

deverão ser discutidos com o professor orientador, o coordenador do cursou e/ou o 

coordenador pedagógico. 

 

 

 

Recife, 2017 
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ANEXO I 

 

ESTRUTURA DE PROJETOS 

 

Os elementos que constituem o Projeto de Pesquisa são sempre os mesmos, 

caracterizando uma formatação de modelo padrão. Assim, será tratado cada 

elemento um a um. 

 

Escolha do Tema 

Este é o momento em que o aluno processa a busca, e pode até 

transformar-se em fator inibidor para o estudo. Aqui ocorre o maior problema, 

quando não se vincula a pesquisa a uma atividade vivenciada ou experimentada, 

principalmente, quando vinculada à formação profissional. Pensa-se sobre o tema 

no abstrato, na sugestão, e não com apego ao real, ao tangível e ao alcançável 

como observação. 

Entretanto, se houver a vivência sobre o tema, transformará esta etapa 

significativa para a sua qualificação profissional e, certamente, uma exitosa 

experiência acadêmica. 

Antes de tudo, é preciso pesar o gosto pessoal e o profissional, em relação a 

determinado tema. A atualidade e o destaque do tema na área de estudo são 

também importantes. Valorizar acontecimentos da realidade e os problemas 

vivenciados, também, auxiliam. Contudo, é a prática profissional a maior fonte 

temática para estudos universitários de pesquisa.  

 

O passo a passo do projeto  

Vários são os modelos encontrados na literatura. Entretanto, embora difiram 

em forma, são sempre os mesmos tópicos imprescindíveis à realização de uma 

pesquisa: o problema (o tema apresentado de forma problematizada como questão 

a ser estudada), os objetivos apreendidos pelo estudo e, como trabalho científico, 

os procedimentos metodológicos. 

Quanto à formatação, serão adotadas as normas técnicas oriundas dos 

documentos NBR 6023/2000 e NBR 14724/2001, publicados pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
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No caso das agências de fomento à pesquisa (CAPES, CNPQ, FINEP, 

FAPERJ, entre outras) costumam apresentar formulário próprio para apresentação 

do Projeto de Pesquisa. 

 

O Problema 

 

Segundo Gil (2002), um problema de pesquisa é de natureza científica, 

quando envolve as variáveis, que sejam vistas como testáveis. 

O problema é verificado na realidade de forma interrogativa e representa a 

questão que o pesquisador pretende esclarecer a respeito do tema escolhido. 

Portanto, o Problema é sempre uma pergunta que a pesquisa deseja responder. 

Vergara (2002, p.21) alerta que “problemas formulados de maneira 

inadequada podem colocar por terra todo um trabalho”, já que o Problema é o 

responsável pelo resultado pretendido.  

O problema é o fundamento da pesquisa, pois ele determina o caminho 

lógico a percorrer para alcançar respostas, resultados, que colaborem ou resolvam 

questões reais, foco da pesquisa. 

Tratando-se da determinação de um problema, para projetos acadêmicos, 

em cursos de gestão, indica-se o ambiente profissional e das empresas como local 

próprio e adequado para a percepção e observação do problema de estudo. 

 

Para um Tema como: Logística Empresarial 

Poderiam ser determinados alguns problemas de estudo: 

- Qual é a logística para um serviço de qualidade em empresas de higienização 

que atenda ao setor hoteleiro? 

- Quais são os itens de qualidade apontados pelos clientes de empresa de 

comunicação, quanto à distribuição de tabloide diário? 

- Quais são as características de gestão de empresas que atuam na área de 

logística, para entrega de produtos de venda online? 

 

IMPORTANTE: Cada pesquisa deve determinar apenas um problema de estudo.  

 

 

Delimitação do Tema 

Determina os limites da pesquisa, restringindo a área temática do estudo a 

ser realizado. 
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           Por recortar o tema, direcionando-o e o especificando, delimitar um tema é 

uma tarefa importante e obrigatória, quando se deseja pesquisar. É a delimitação a 

responsável pela direção lógica que o problema aborda  como questão de estudo 

principal. 

          A partir da delimitação realizada, é que se terão elementos para se pensar a 

metodologia que irá nortear a pesquisa, enquanto processo. 

          Partindo do problema  apresentado anteriormente: Quais são os itens de 

qualidade apontados pelos clientes de empresa de comunicação, quanto à 

distribuição de tablóide diário? Elabora-se a seguinte delimitação: 

          O estudo pretende apresentar os itens de qualidade em serviços de logística 

de entrega diária, apontados pelos clientes do Jornal XX, de acordo com a coleta 

realizada, na busca por de declarações, via formulário, por colaboradores do Jornal 

em visita às residências de clientes e ex-clientes com até 2 anos de assinaturas 

canceladas. 

          Delimitar a pesquisa significa explicar: o que será objeto de estudo? O que 

será abordado? e  por quê? 

         A delimitação fixa a abrangência do estudo, quanto ao tempo e ao local de 

estudo, e  das fontes de consultas. 

 

 

Objetivos 

           Os Objetivos são ações necessárias para que o resultado do estudo 

proposto alcance respostas viáveis e possíveis, como a realização da pesquisa. 

Assim, eles definem a natureza do estudo, o tipo de técnica a ser usada e o 

material a ser coletado. 

Ao mesmo tempo, eles norteiam as questões de estudo a serem realizadas no 

referencial teórico da pesquisa.  

           Os objetivos serão apresentados em tópicos e eles respondem ao seguinte 

questionamento: Para que o estudo? 

         Os Objetivos se dividem em Geral ou Final e Específicos ou Intermediários. 

          O Objetivo Geral ou Final é o principal do estudo, é aquele que reproduz as 

ações a serem  alcançadas pelo problema determinado. Por isso, ele praticamente 

reproduz o problema. 

         Os Objetivos Específicos ou Intermediários são aqueles que colaboram na 

realização do Objetivo Geral. Vale ressaltar que representam as ações mais 

específicas a serem executadas para solucionar o problema e cumprir o Objetivo 
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Geral. Então, são os objetivos específicos os responsáveis por determinar os sub-

temas a serem elaborados e coletados no Referencial Teórico. 

         Os objetivos devem ser construídos em tópicos, iniciados por verbos no 

Infinitivo (o nome do verbo), mas que denotem ações materiais, concretas e jamais 

subjetivas. 

Verbos usuais para Objetivos: Identificar, classificar, enumerar, apresentar, 

demonstrar, analisar, construir, selecionar, etc. 

 

Justificativa 

          É responsável por determinar a importância científica, social e pessoal  do 

estudo. Demonstra a contribuição social, profissional, coletiva e pessoal. 

          Entre várias abordagens, apresenta o estágio em que se encontra o  

conhecimento do tema escolhido (estado da arte), o alcance que o pesquisador 

pretende atribuir ao trabalho e as vantagens recebidas, por meio do alcance dos 

resultados. 

         Para Vergara (2002, p.33), a Justificativa responde a uma pergunta básica: 

“em que o estudo é importante para área na qual você está atuando ou na área na 

qual busca formação acadêmica, ou para a sociedade, em regra geral?” 

Assim, a pergunta que norteia a Justificativa é: Quais são as contribuições da 

pesquisa para a sociedade, para um grupo (coletividade de indivíduos, de 

profissionais) e para aquele que realiza a pesquisa? 

        É item responsável de convencer, quem lê o projeto, sobre sua importância 

para a área de estudo, para o contexto social, profissional e humano. 

 

Referencial Teórico 

         O Referencial Teórico representa a coleta de informações e conhecimentos, 

produzidos na área em estudo que, de alguma forma, venha a desenvolver sub-

temas que solucionem o Problema determinado para a pesquisa. 

         O Referencial Teórico equivale, em seus títulos, tratar os objetivos 

específicos determinados no projeto. Assim, observe: 

        Se um objetivo específico é: Conceituar a Logística e suas áreas de atuação, 

tem-se como título para uma seção ou capítulo: A logística conceitual e suas áreas 

de atuação. 

         Contudo, construir referencial teórico implica buscar e coletar leituras sobre o 

tema pretendido. No corpo do projeto de pesquisa, o Referencial Teórico é 
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responsável por apontar a revisão da literatura existente, realizada de forma 

preliminar pelo autor, oferecendo provas e comprovações aos objetivos propostos. 

          É neste momento do projeto que o autor irá escolher conceitos e definir  

termos sobre o tema estudado, criando categorias com as quais  pretende lidar e 

com o material a ser coletado.  

           O Referencial Teórico é representado pela seguinte pergunta: Quais dados 

levam a saber e conhecer sobre o problema? 

 

 

IMPORTANTE: cada tema a ser tratado no Referencial Teórico estará relacionado a 

cada objetivo específico traçado para a pesquisa no projeto. 

  

Metodologia 

         Pesquisar é construir o conhecimento científico; por esta razão, serão 

encontradas todas as suas características na pesquisa, como: é sistematizado, 

parte do real, quase exato, metodológico, comprovado, entre outras características.  

          Conforme afirma  Gil (2002), toda pesquisa cumpre uma finalidade, necessita 

de um modelo de estudo para ser executada com cientificidade e solicita que os 

dados coletados sejam tratados com método, utilizando uma técnica correta. 

         Assim, fica claro que o projeto de pesquisa, como planejamento da pesquisa, 

demonstre o modelo de estudo, o tipo de pesquisa e as técnicas  que serão 

utilizadas para a sua  realização. Também estarão definidos os elementos que 

constituem a amostra; os instrumentos a serem aplicados; a forma com que se 

processará a coleta e a análise dos dados.  

         Com isso, ao planejar a pesquisa, já se deve determinar o tipos de pesquisa e 

suas técnicas para a coleta de dados a ser realizada, e sua vinculação com os 

demais elementos apontados e descritos. 

 

Os Procedimentos  Metodológicos 

        Os  Métodos e as técnicas constituem etapas obrigatórias da investigação 

cientifica. No Projeto da Pesquisa, já se deve determinar as ferramentas com as 

quais se pretende realizar o trabalho sistematizado da pesquisa,  para que 

realmente  traga resultados à  questão problema que norteia o estudo pretendido. 

          O Método está relacionada ao  modelo de pesquisa e reflete o problema a 

ser estudado. Conhecer o problema e suas as variáveis, encaminha ao método 

mais preciso e as técnicas mais adequadas, para a sua solução. Desta forma, 
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muita vezes, o pesquisador adota, no mesmo estudo, dois ou mais procedimentos 

metodológicos. 

         A Técnica é constituída do conjunto de ferramentas, com que o pesquisador 

contará para coleta de dados. 

         Quando se vai determinar a técnica da pesquisa, duas variáveis são mais 

importantes nesta ação: o Tempo e o Custo. Além de estar relacionada  ao método 

as Técnicas são meios de operacionalizar o próprio Método. Repare: se a Pesquisa 

é Bibliográfica, será usada a técnica de pesquisa bibliográfica; se a Pesquisa é de 

Levantamento, será usado um questionário ou um formulário. 

 

Tipologias de Pesquisa 

          O caminho metodológico a ser seguido pelo pesquisador depende, em 

especial, do problema elaborado, das hipóteses construídas com base em sua 

prática, experiência de vida e profissional e, em especial, das leituras realizadas 

sobre o tema escolhido. 

 A classificação de uma pesquisa requer atenção, com relação a dois focos. 

Quanto aos objetivos, o pesquisador deve se perguntar: com que finalidade 

pretende realizar tal investigação científica? Em relação aos procedimentos, o 

pesquisador deve se indagar: quais são os meios que preciso, para buscar os 

dados que tragam soluções para o problema em estudo? 
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ANEXO II 

MODELO DE PROJETO 

 

 

ESCOLA SUPERIOR DE MARKETING 

CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

NOME DO(S) ALUNO(S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

 

 

PROJETO ORIENTADO POR 
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RECIFE 

DEZEMBRO/2017 

 

 

 

 

NOME DO(S) ALUNO(S) 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 
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SUMÁRIO                                          pág. 

 

• RESUMO 

• PALAVRAS-CHAVE:  

• INTRODUÇÃO 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

revisão de literatura (livros, artigos etc.) das áreas de conhecimento relacionadas 

com o tema do artigo.  

 

As referências do artigo devem incluir, no mínimo, 2 livros e 3 artigos de revistas 

idôneas sobre o tema em questão. 

A seção pode ser dividida em tantas subseções quanto desejáveis.  

 

3. ANÁLISE 

discutir e criticar as ideias dos autores 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As conclusões. Usualmente, o tamanho desta seção 1 página. 

5. REFERÊNCIAS 

A lista de referências é estreitamente relacionada à revisão de literatura da seção 

2.  
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ANEXO III 

 

Regras constantes no PPC de administração: 

 

1.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

As orientações contidas nesse documento integram o Projeto do Curso de 

Administração conforme os artigos abaixo descritos: 

 

Art. 62. O trabalho de Curso, sob a forma de artigo, pode ser exigido, quando 

constar do currículo do curso. 

 

Em cumprimento ao que estabelece o PDI da Escola Superior de Marketing, passa-

se a definir a metodologia do trabalho científico entendido como TC – Trabalho de 

Curso, como requisito parcial, tendo em vista não ser este o único instrumento de 

avaliação do formando, muito embora para a instituição, seja uma exigência 

obrigatória, entendida como catalizadora dos conhecimentos adquiridos ao longo 

do período de formação, transformados numa contribuição de caráter científico, 

marcando a passagem do aluno pela instituição. A orientação para a normatização 

e o desenvolvimento do TCC, obedece aos seguintes parâmetros. 

 

§ Primeiro: Entende-se como Trabalho de Curso um Artigo que se caracterize 

como um trabalho científico de natureza teórico-metodológica que poderá estar 

articulado a uma pesquisa de campo. Poderá, contudo, refletir apenas um estudo 

teórico sobre um tema de alcance universal. 

 

§ Segundo: TC- Trabalho de Curso é um procedimento de caráter obrigatório 

cumprindo exigência parcial para obtenção do certificado de conclusão do curso. 

 

§ Terceiro: Cabe ao  professor/supervisor do  TCC  ao   coordenador pedagógico a 

condução do processo de desenvolvimento do trabalho em parceria e/ou  

individualmente, expondo aos alunos  as linhas de pesquisas disponíveis em cada  

curso, para que procedam a  escolha do tema, bem  como  dar  ciência das normas 

e procedimentos regimentais do trabalho.  
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§Quarto: A Supervisão do TC é da única responsabilidade do professor- supervisor 

que deverá  ser indicado  pela coordenação de curso com base no critério de 

competência. 

 

§ Quinto: Todos os professores da instituição são orientadores em potencial, 

podendo ser convocados para exercer a atividade que é considerada extensiva à 

condição da docência, portanto,  faz parte  das suas atribuições. 

 

§ Sexto: Toda demanda gerada pelos Trabalhos de Curso deverá  ser conduzida   a   

bom termo pelo Supervisor do TC e Coordenador Pedagógico. Somente eles   

poderão receber reclamações de alunos e professores, atuando como mediadores 

nos conflitos. 

 

§ Sétimo: O planejamento do processo de elaboração do TC, é da 

responsabilidade  da supervisão do TC, que tem como atribuições   fixar as    datas   

e os procedimentos para  a apresentação   dos    trabalhos,   inclusive   para  

proceder a  escolha dos membros componentes das  bancas examinadoras. 

 

Parágrafo único: Cabe ao Conselho Acadêmico analisar as orientações 

mencionadas, que uma vez aceitas, deverão ser  implementadas, revogando-se as 

disposições em contrário, a partir da data da sua implantação. 

 

Recife, Agosto de 2017. 

 


