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CAPÍTULO I

DEFINIÇÃO

Art. 1.º - O TCC do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação é um trabalho 
acadêmico de natureza técnico-científica, obrigatório, elaborado individualmente ou por um 
grupo composto por no máximo 6 (seis) alunos, como condição para a obtenção do título de 
Bacharel em Biblioteconomia.

Art. 2º - O TCC somente poderá ser apresentado pelo aluno que tiver completado pelo menos 
dois terços do currículo pleno e tiver obtido aprovação nas disciplinas TCC Elaboração do 
Projeto e TCC Desenvolvimento. 

CAPÍTULO II

OBJETIVOS

Art. 3.º - Proporcionar aos alunos a oportunidade de sistematizar os conhecimentos adquiridos, 
possibilitando-lhes o domínio das bases norteadoras da profissão e da realidade social.

CAPÍTULO III

MODALIDADES

Art. 4.º - O TCC poderá ser representado através de uma monografia ou desenvolvimento de 
um projeto de intervenção.

Parágrafo Único – O tema é de livre escolha do aluno ou grupo de alunos, devendo estar 
relacionado a temas da biblioteconomia ou ciência da informação.

CAPÍTULO IV

COORDENAÇÃO

Art. 5.º - A coordenação das atividades relacionadas à supervisão e à realização do TCC será 
exercida por um professor doutor, responsável pelas disciplinas TCC Elaboração do Projeto e 
TCC Desenvolvimento.

Art. 6.º - Compete ao coordenador de TCC:
Estabelecer e divulgar o calendário geral para o conjunto dos trabalhos;
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Dar conhecimento das diretrizes gerais que constituirão requisitos mínimos dos 
trabalhos, zelando por seu cumprimento;

Acompanhar o desenvolvimento dos alunos em todas as suas necessidades de 
aprendizado em termos dos procedimentos, cronogramas e formato de 
apresentação dos TCCs;

Avaliar o desempenho dos alunos individualmente;
Orientar os alunos na escolha de professores orientadores;
Coordenar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores;
 Convocar, sempre que necessário, os orientadores para discutir questões relativas 

à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC;
 Encaminhar a resolução das dificuldades e impasses eventualmente surgidos no 

curso das atividades previstas, inclusive no que tange à relação orientador-aluno;
 Presidir a banca composta por comissão designada para escolher os melhores 

trabalhos de monografia, aos quais serão conferidos menções honrosas e dos 
quais se fará o encaminhamento para publicação em eventos ou periódicos da 
área de conhecimento do curso;

 Coordenar o processo de constituição das bancas examinadoras e definir o 
cronograma de apresentação dos trabalhos a cada ano letivo;

 Decidir os casos omissos neste regulamento, ouvida a coordenação e a direção 
acadêmicas.

Art. 7º- Para o exercício satisfatório das atribuições acima listadas, o Coordenador  de TCC 
contará com o apoio da Secretaria Acadêmica.

CAPÍTULO V

ORIENTAÇÃO

Art. 8.º - A realização do TCC deverá ser efetivada sob a orientação de um professor –
orientador.

Art. 9.º - Compete ao Orientador:  

 Prestar a orientação técnico-científica necessária aos alunos sob sua 
responsabilidade, orientando os alunos em reuniões presenciais e/ou por meio 
eletrônico (e-mail) quando inviabilizada a primeira forma ou assim ditar a 
agilidade diante dos prazos;

 Comparecer às reuniões convocadas pelo Coordenador do TCC, para discutir 
questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento  e avaliação 
dos trabalhos;

 Informar ao Coordenador de TCC suas linhas de pesquisa e disponibilidade para 
a orientação;

 Comunicar ao Coordenador do TCC quando ocorrerem problemas, dificuldades 
e dúvidas relativas ao processo de orientação;

 Limitar-se a orientar no máximo 3 (três) TCCs no período.

Parágrafo  Único - Em casos excepcionais, a critério do Coordenador de TCC, será permitida a 
co-orientação por professor ou profissional de notório saber externo à FaBCI.
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CAPÍTULO VI

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TCC

Art. 8.º - O TCC será elaborado pelos alunos regularmente matriculados no 7.º semestre do 
curso.

Art. 9.º - O prazo para elaboração do TCC ficará compreendido entre o início das aulas do 7.º 
semestre até a data de entrega prevista no calendário escolar, respeitando as seguintes etapas:

Apresentação dos componentes do grupo ou do aluno (se individual) e definição 
do tema;

Pesquisa bibliográfica;
Apresentação à coordenação do pré-projeto contendo: sumário, objetivos, 

justificativa e referências;
Definição do professor – orientador, junto com a coordenação;
Apresentação do trabalho escrito à pré-banca no início do 8.º semestre;
Desenvolvimento e finalização do trabalho incorporando as observações da pré-

banca;
Entrega do trabalho final em 3 (três) vias à coordenação do TCC;
Defesa do trabalho perante a Banca Examinadora.

Parágrafo 1o – A formatação do Trabalho de Conclusão de Curso deverá seguir as diretrizes do 
“Manual de Apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso”.

Parágrafo 2o – O prazo máximo para mudanças de temas e alterações de componentes dos 
grupos será até o primeiro dia útil do segundo semestre letivo.

CAPÍTULO VII

CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Art. 10.º - O aluno que não comparecer a pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das 
sessões de orientação e acompanhamento é automaticamente considerado reprovado.

Art. 11.º - O trabalho deve ser entregue rigorosamente dentro do prazo estabelecido.

Art. 12.º - A defesa perante a Banca Examinadora consistirá em uma exposição oral de no 
máximo 25 (trinta) minutos para trabalhos em grupo e 15 (quinze) minutos para trabalhos 
individuais.

Parágrafo 1.º - Todos os alunos deverão participar da apresentação oral, permitindo adaptações 
a critério da coordenação do curso.

Parágrafo 2.º - Após a apresentação oral, cada professor da banca disporá de até 10  (dez) 
minutos para comentar o trabalho e argüir o autor (se individual) ou o grupo, se considerar 
necessário.
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Art. 13.º - A Banca Examinadora, na avaliação, atenderá à extensão do trabalho, ao seu nível 
de correção, à observância das diretrizes, à sua apresentação física, à certeza de sua  autoria e, 
ainda, do domínio do conteúdo do trabalho, à clareza, objetividade, coerência e segurança nas 
respostas, ao entendimento das perguntas e aspectos correlatos.

Art. 14.º - Caso o Trabalho de Conclusão do Curso seja em grupo, serão atribuídas notas 
individuais.

Parágrafo Único – A nota da defesa variará de 0 (zero) a 10 (dez) e será composta de duas 
partes: de defesa oral e do trabalho escrito. A nota de cada examinador resultará da média entre 
os dois itens, enquanto a média final será obtida da média aritmética dos 3 (três) membros da 
banca.

Art. 15.º -  Será considerado aprovado o aluno que obtiver a média  7,0 (sete).

Parágrafo 1.º - No caso de não obtenção da média 7,0 (sete), a Banca Examinadora solicitará a 
reapresentação do trabalho em prazo estipulado, que não poderá ultrapassar 60 (sessenta) dias.

Parágrafo 2º - O trabalho será reavaliado pelos mesmos membros da banca examinadora.

Parágrafo 3.º - O não cumprimento do estabelecido no parágrafo anterior impossibilitará o 
aluno de colar grau.

CAPÍTULO VIII

COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA

Art. 16.º - A Banca Examinadora será formada por 2 (dois) docentes do Curso de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, presidida pelo Coordenador do TCC.

Parágrafo Único – Excepcionalmente e a critério do Coordenador, poderá integrar a Banca 
Examinadora docente de outros cursos da própria instituição, de outras instituições ou 
profissional de reconhecida autoridade no tema a ser avaliado.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÃO FINAL

Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do TCC em conjunto com o 
Conselho Acadêmico.   

Aprovado em Reunião do Conselho Acadêmico da FaBCI em Abril de 2008. 


