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REGULAMENTO DE TCC 

BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

REGULAMENTO DE TCC DO SERVIÇO SOCIAL 
 

O Colegiado de Curso do Serviço Social no uso de suas atribuições resolve e institui a 

Normatização do Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social: 

 
DAS DIRETRIZES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. O presente regulamento objetiva normatizar o Trabalho Monográfico como Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) como atividade obrigatória para obtenção do título de Bacharel em 
Serviço Social pela Faculdade Pe. João Bagozzi. 
 
Art. 2º. O TCC será desenvolvido pelo aluno sob a orientação de um professor do Curso de Serviço 
Social ou outro indicado pelo aluno desde que tenha experiência comprovada na área de pesquisa 
escolhida pelo discente. 
 
Art. 3º. Para gerenciar, implementar e dar acompanhamento ao processo de orientação, execução 
e defesa, será instituída uma Comissão de TCC composta obrigatoriamente pelos docentes de 
Fundamentos Epistemológicos da Pesquisa, Pesquisa Aplicada ao Serviço Social I e II, Orientação 
de TCC I e II, pelo Coordenação de Curso e dois representantes discentes escolhidos pelos seus 
pares.  
 

DAS COMPETÊNCIAS 
 
Art. 4º. Compete à Comissão de TCC: 
 

I. Supervisionar a elaboração e implementação do Plano de Trabalho dos professores 
orientadores. 

II. Acompanhar e avaliar as atividades e/ou decisões dos professores orientadores de TCC; 
III. Atuar junto aos professores da área de pesquisa, especialmente os orientadores do TCC, na 

supervisão da adequação do conteúdo das referidas disciplinas desta área às exigências do 
Trabalho de Conclusão de Curso; 

IV. Convocar e realizar reuniões periódicas com os professores orientadores e/ou alunos; 
V. Organizar formalmente e em tempo hábil as bancas examinadoras e as datas de defesa; 

 
Art. 5º. Compete aos professores orientadores: 
 

I. Dedicar a cada orientando, no mínimo, duas horas no mês no período letivo a partir do 
sétimo período, distribuídas e realizadas em datas definidas pelo orientador, em processos 
pedagógicos extras, conforme a necessidade e etapa do trabalho; 



 

  

3 

II. Fixar um horário para orientação diferente ao horário de aula; 
III. Entregar a cada 3 (três) orientações o Formulário de Orientação, contendo frequência e 

orientações dadas pelo professor orientador; 
IV. Ser criterioso quanto à “cópias”, plágios e não respeito às orientações da Lei sobre direitos 

autorais. 
V. Verificar se o trabalho ajusta-se às normas técnicas de apresentação escrita. Se houver 

necessidade, solicitar ao aluno que submeta o trabalho a revisão ortográfica por professor 
de Língua Portuguesa; 

VI. Participar como membro nato e presidente, das bancas de defesa de seus orientandos; 
VII. Assinar, junto com os demais membros da banca, a ata de defesa com a avaliação final do 

TCC. 
 
Art. 6º.  Compete ao orientando: 
 

I. Desenvolver as atividades de elaboração de TCC de acordo com o Plano e Agenda 
estabelecidos com orientador; 

II. Redigir o TCC com clareza, coerência de ideias, linguagem adequada e correção ortográfica; 
III. Observar rigorosamente os prazos estabelecidos para inscrição, entrega e defesa acadêmica 

do TCC; 
IV. Defender o TCC no dia, horário e local determinado pela Comissão de TCC; 
V. Cumprir com as exigências quanto ao respeito à Lei sobre direitos autorais, “cópias”, plágios, 

normas técnicas de apresentação escrita (ABNT) e se houver necessidade, submeter o 
trabalho a revisão ortográfica por professor de Língua Portuguesa. 

 
DO PROJETO DE PESQUISA 

 
Art. 7º. O aluno deverá elaborar o seu pré-projeto de TCC de acordo com as diretrizes estabelecidas 
pela disciplina Orientação do Trabalho Científico I, no final do 6º período.  
 
Art. 8º. O pré-projeto de TCC deverá ser apresentado segundo o Manual para Elaboração de 
Trabalhos Acadêmicos da Faculdade Pe. João Bagozzi. 
 

DA ELABORAÇÃO DO TCC 
 

Art. 9º. O trabalho deve ser elaborado segundo os padrões de um trabalho científico estabelecidos 
no Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da Faculdade Pe. João Bagozzi. 
  
Art. 10. A elaboração do TCC consiste em uma pesquisa individual, ou em dupla acerca dos 
seguintes linhas de pesquisa: 

I. Estudos das expressões históricas e atuais da questão social;  
II. Estudos sobre as políticas públicas e sociais e seus desdobramentos em programas e 

projetos; 
III. Estudos sobre as dimensões teorico-metodologicas, ético-políticas e técnico-operativas 

do Serviço Social; 
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IV. Estudos sobre Estado, as expressões políticas, movimentos sociais e societários. 
 
Art. 11. O trabalho deverá ter no mínimo 50 (cinquenta) páginas de elementos textuais no máximo 
100 (cem) páginas. 
 

DOS PRAZOS E PRÉ-BANCA 
 
Art. 12. Os alunos do 6º período na disciplina de Orientação de TCC I deverão entregar o Pré-
Projeto de Pesquisa ao final do semestre. 
 
Art. 13. Os alunos do 7º período deverão entregar a estrutura básica do TCC e o primeiro capítulo 
ao final do semestre. 
 
Art. 14. Os alunos do 8º período deverão entregar até a data definida pela Comissão de TCC o 
projeto de pesquisa, a estrutura básica, o primeiro capítulo e outros componentes realizados até 
momento para realização da pré-banca. 
 
 Parágrafo único: A pré-banca emitirá um laudo avaliativo com nota de 0 a 10 que será 
utilizada como AVI da disciplina Orientação de TCC III. 
 
Art. 15. O trabalho final deverá ser depositado com no mínimo 1 (um) mês de antecedência à 
realização da banca final, que acontecerá após a AVIII do último semestre do curso. 

 
DA DEFESA E AVALIAÇÃO 

 
Art. 16. O TCC será defendido publicamente e avaliado perante uma banca examinadora composta 
pelo professor orientador e por 02 (dois) professores examinadores, sendo no mínimo um professor 
assistente social. 
 
 Parágrafo primeiro: os professores que comporão a banca serão indicados pelo orientador 
e referendados pela Comissão de TCC, considerando a temática do TCC com a área de conhecimento 
específico e afinidade com o tema. 
 
 Parágrafo segundo: cabe ao professor orientador coordenar a mesa, iniciar e finalizar os 
trabalhos, fazer o controle do tempo e redigir a ata da apresentação em formulário próprio. 
 
 Parágrafo terceiro: a duração da Banca Examinadora será, no máximo, de 60 minutos, para 
cada trabalho. 
 

Parágrafo quarto: o orientador avaliará as condições técnicas, teorico-metodologicas e 
científicas do trabalho para realização da Banca Examinadora, resguardado o direito de impedir a 
defesa mediante termo próprio, caso avalie o trabalho inapto para defesa. 
 
Art. 17. O aluno só poderá apresentar o TCC para a banca examinadora desde que tenha sido 
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aprovado em todas as disciplinas do curso. 
 
Art. 18. As sessões de defesa dos TCCs serão públicas, convocadas pela Comissão de TCC, com datas 
e horários publicados e divulgados nos murais da instituição. 
 
Art. 19. Não é permitido aos professores componentes das bancas examinadoras comentarem sobre 
o conteúdo do TCC antes da sua defesa. 
 
Art. 20. A avaliação consistirá em Aprovado, Aprovado com indicação para biblioteca e Reprovado.  
 
 Parágrafo único: na hipótese de reprovação do TCC na banca, o aluno não colará grau e sua 
reapresentação acontecerá, preferencialmente, no semestre sequente. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 21. Os casos omissos neste regulamento serão apreciados pela Comissão de TCC, cabendo 
recurso à Coordenação de Curso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


