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RESOLUÇÃO Nº 009 DE 25 DE MARÇO DE 2010 

 
“Dispõe sobre normatização dos procedimentos para 
formalização e conclusão da disciplina Trabalho de Conclusão 
de Curso - TCC no Curso de Licenciatura em História para os 
acadêmicos pertencentes à Matriz Curricular”. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO E REITOR DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE RORAIMA, no uso das atribuições de seu cargo em conformidade com a Lei 
Complementar nº. 91, de 10 de novembro de 2005, com o Estatuto, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 
7628-E, de 16 de janeiro de 2007, e em cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão 
Ordinária realizada em 3 de março de 2010, e  

CONSIDERANDO que é parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso aprovado pela Comissão 
Provisória de Implantação da UERR, autorizado pela Resolução nº. 22 de 26 de maio de 2006, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº. 343, de 29 de maio de 2006 e convalidada pelo Conuni sob a 
Resolução n°.001/2006 de 20 de setembro de 2006, publicada no DOE n°.429 de 02 de outubro de 
2006.  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso para os 
acadêmicos do Curso de Licenciatura em História.  

CONSIDERANDO que a disciplina TCC é requisito obrigatório para a integralização da Matriz 
Curricular do Curso. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Aprovar as normas que regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, para os 

acadêmicos do Curso de Licenciatura em História, conforme o TCC em anexo. 

 

Art. 2°   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Boa Vista-RR, 24 de março de 2010. 

 

 

Prof. Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins  
Presidente do Conselho Universitário - CONUNI 

  Reitor da UERR 
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ANEXO I  DA RESOLUÇÃO Nº. 009 DE 25 DE MARÇO DE 2010 
 
 

CAPÍTULO I 
DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS 

 
 

Art. 1º   Regulamentar os procedimentos para formalização e conclusão da disciplina Trabalho de Conclusão de 
Curso - TCC do Curso de Licenciatura em História. 
 
Art. 2º   O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), definido no Projeto Pedagógico do Curso de História, 
assume duas modalidades, sendo dado ao acadêmico a opção de escolha, quando da elaboração do projeto de 
pesquisa: produção monográfica realizada de forma individual e produção de documentário realizada em grupo 
de até 5 (cinco) componentes. 
 
Art. 3º   De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional e Projeto do Curso de Licenciatura em História, o 
TCC assume caráter obrigatório, devendo ser cumprido pelo acadêmico como condição para integralização do 
curso e tem por finalidades:  
I - oportunizar ao acadêmico a iniciação à pesquisa; 
II - sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso; 
III - contribuir para o desenvolvimento intelectual do acadêmico. 

 
Art. 4°   Para cumprimento do componente curricular obrigatório -TCC,  o acadêmico deverá considerar as 
seguintes exigências e formalidades: 
 
I - matrícula efetiva na disciplina; 
II - definição do professor orientador da monografia e ou documentário; 
III - cumprimento de 70% da carga horária da disciplina; 
IV - cumprimento do calendário estabelecido com o professor orientador em no mínimo 10 (dez) horas de 
atendimento individual; 
V - dedicação extra-classe para elaboração do projeto de pesquisa e produção científica. 
 
Art. 5°   O TCC deverá seguir  normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em 
conformidade com a normatização desta instituição. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA ORIENTAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DO TCC 

 
 

Art. 6º   Após definido o professor orientador, os acadêmicos devem solicitar a  Coordenação do Curso de 
História: 
 
I - Carta de Orientação, conforme Anexo I deste documento; 
II - Carta de Aceite de Orientação, conforme Anexo II deste documento, a ser entregue na Coordenação do 
Curso no prazo de (10) dez dias após o início do semestre.  
 
§ 2º  É facultado ao professor recusar a orientação quando o tema escolhido pelo acadêmico não esteja 
relacionado a sua área de pesquisa e ou interesse.  
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§ 3º  A carga horária do professor orientador do curso de História será computada na lotação do semestre 
correspondendo a uma disciplina de 72 horas semestral, com no mínimo (05) cinco e no máximo (10) dez 
orientandos.  
 
Art. 7º   O professor orientador poderá ser de outra instituição de ensino, desde que possua graduação em 
História, áreas afins ou Pós-graduação em História, o que não caracteriza vínculo empregatício com a 
instituição, nem recebimento de remuneração para tal atividade. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 
 

Art. 8º   São atribuições do professor orientador: 
 
I - auxiliar no amadurecimento profissional do orientando através de sua contribuição intelectual, pessoal e com 
indicações de elementos básicos para o desenvolvimento do TCC; 
II - freqüentar reuniões, devidamente agendadas pelo coordenador do Curso, para tratar assuntos relacionados 
ao TCC;  
III - apresentar aos  seus orientandos as normatização que regem o TCC;  
IV - atender seus alunos orientandos em horário previamente combinado, com no mínimo 10 (dez) horas de 
atendimento individual;   
V - organizar cronograma de atendimento das orientações, registrar os encontros e encaminhar à Coordenação 
do Curso frequência  das orientações realizadas; 
VI - decidir, juntamente com seu orientando, a composição da banca do TCC e  oficializar a apresentação à 
Coordenação do Curso;  
VII - assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, a ata final da sessão de apresentação 
do TCC. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTANDO 

 
 

Art.  9º   Considerar-se-á orientando o acadêmico regularmente matriculado na disciplina de TCC.  
 
Art. 10    São responsabilidades do orientando: 
 
I - comparecer a no mínimo 10 (dez)  reuniões ou encontros com o professor orientador; 
II - realizar as atividades previstas e programadas em seu projeto de pesquisa; 
III - responsabilizar-se pelas informações contidas no seu TCC, o que não exime a co-responsabilidade do 
orientador; 
IV -  cumprir com a ética e rigor científico  a utilização das fontes de pesquisa; 
V - obter autorização prévia por escrito para utilização, publicação da imagem e informações fornecidas por seus 
entrevistados.  
VI - entregar, conforme cronograma agendado, 3 (três) vias do TCC para o professor orientador. 
VII - após a defesa do TCC, o aluno terá (30) trinta dias para entregar a versão final do seu trabalho ao 
orientador, devidamente corrigido. 
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Parágrafo único: O não cumprimento do disposto nos incisos de I a IV deste artigo, autoriza o professor a retirar 
sua orientação, através de comunicação oficial ao Coordenador do Curso. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA MODALIDADE DE DOCUMENTÁRIO 

 
 

Art. 11    A produção do documentário para o TCC tem a característica de curta metragem, com duração até 20 
minutos. Quanto à aplicação da metodologia cabe: 
 
I - descobrir fatores responsáveis pela ocorrência de determinado fato ou fenômeno, empregando métodos 
audiovisuais para passar do plano puramente inteligível para o plano lógico-factual;  
II - organizar o pensamento para delimitação clara de uma questão-problema, isto é, identificar com exatidão um 
problema a ser documentado por meio do audiovisual, delimitando um “recorte” inteligível da realidade, 
compatível com os recursos e capacidades do pesquisador;  
III - elaborar possíveis respostas para a questão-problema, passíveis de verificação através do produto 
audiovisual;  
IV - estabelecer objetivos de coleta de dados e depoimentos, que permitam descrever detalhadamente os fatos 
ou fenômenos observados, criando também situações experimentais para testar as hipóteses levantadas;  
V - tabular, analisar e interpretar o significado dos dados e depoimentos obtidos; 
VI - extrair conclusões acerca dos dados e depoimentos coletados, isto é, responder de maneira satisfatória, 
dentro das exigências da pesquisa, à questão-problema; 
VII - preparar a comunicação do processo e dos resultados da pesquisa realizada, perpetuando e difundindo a 
comunidade, o seu entendimento da questão proposta, valendo-se do audiovisual. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DOS TIPOS DE PESQUISA DO DOCUMENTÁRIO 

 
 

Art.  12    O TCC, seja na versão de documentário ou monografia, poderá conter os seguintes tipos de pesquisa: 
 
I - Pesquisa Exploratória – Tem por finalidade contextualizar, esclarecer e refletir sobre conceitos e ideias, a 
partir da formulação de um problema; 
II - Pesquisa Descritiva – Objetiva a contextualização e descrição das características de determinada população 
ou fenômeno social; 
III - Estudo de Caso - Muitas vezes, chamado de “CASE’’, visa a descrição de um assunto, caso ou realidade 
como ela se apresenta, ou ocorre com início, meio e fim para se fazer uma  análise; 
IV - Pesquisa Ação e Participante – Característica nas Ciências Sociais, cuja finalidade é a observação direta 
dos fatos para se chegar às evidências; 
V - Narrativa ou Trajetória Oral – visa, a partir de um dado contexto, o estudo de experiências de pessoas, 
grupos ou comunidades; 
VI - e, ainda, aquelas que forem de acordo com a natureza do objeto da pesquisa.  
 
 

CAPÍTULO VII 
DA  PROPOSTA DO DOCUMENTÁRIO 
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Art. 13   Na proposta do documentário deverá constar:  
 
I - descrição da ideia cinematográfico-audiovisual do projeto de documentário. Essa ideia deve conter em si uma 
visão original sobre os fenômenos abordados. Não se trata de descrição do tema ou de sua importância, mas  
 
 
descrever a proposta e apontar documentários de seu conhecimento e outras referências que tenham proposta 
semelhante; 
II - na eleição e descrição do(s) objeto(s) do documentário deverá conter 05 linhas para cada objeto. O 
acadêmico se relacionará com o que/quem para levar adiante sua proposta de documentário. Exemplos: 
personagens reais; produtos materiais e imateriais da ação humana; materiais de arquivo; manifestações da 
natureza etc; 
III - na eleição e justificativa para a(s) estratégia(s) de abordagem deverá conter 15 linhas para cada Estratégia 
de Abordagem, ou seja, como o acadêmico se relacionará com cada objeto eleito. Exemplos: modalidades de 
entrevista; modalidades de relação da câmera com os personagens reais; reconstituição ficcional utilizando 
personagens reais; construção de paisagens sonoras e/ou imagens abstratas; introdução proposital de ruídos 
sonoros e/ou visuais; modalidades de locução sobre imagem; formas de tratamento dos materiais de arquivo 
sonoros e/ou visuais; etc. Justificativa de cada abordagem descrita; 
IV - a simulação da(s) Estratégia(s) de Abordagem deverá conter 01 lauda, sendo de caráter opcional. (Imagens 
simulando proposta de captação e/ou edição de imagens, sugerindo possibilidades de enquadramento, de 
movimentação da câmera e tratamento visual. Texto detalhando proposta de captação e/ou edição de sons, 
sugerindo propostas de foco sonoro, tratamento sonoro, utilização de ruídos e sons ambientes e utilização de 
músicas como ilustração ou escrita); 
V - sugestão de estrutura do documentário a partir da(s) Estratégia(s) de Abordagem. Não se pretende a 
descrição definitiva do que será o documentário, mas uma exposição de como o acadêmico pretende organizar 
as Estratégias de Abordagem no corpo do filme. A apresentação pode ser feita livremente a partir de texto 
corrido ou blocado; 
VI - é necessário Autorização de Cessão de Direitos Autorais, caso o projeto de documentário faça uso de obra 
de terceiros; 
VII - é necessário Autorização do Uso de Imagem de personagens reais e/ou de comunidades imprescindíveis à 
realização do projeto de documentário. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 

Art. 14   Na avaliação do documentário é necessário considerar-se: 
 
I - a produção, o enquadramento, a composição do contexto, a iluminação, o áudio, a direção, a continuidade, a 
edição, as transições de imagens, a construção da temática, da pós-produção, os efeitos, a sonoplastia, os 
caracteres, as vinhetas e animações; 
II - as notas da monografia serão distribuídas, conforme critérios apresentados no  Anexo IV, desta 
regulamentação; 
III - as notas do documentário serão distribuídas, conforme critérios apresentados no Anexo V, desta 
regulamentação. 
 
Art. 15   O TCC no Curso de História  será apresentado perante banca examinadora, composta pelo professor 
orientador que a preside e por outros dois membros. 
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Parágrafo Único: Pelo menos um integrante da banca avaliadora do TCC deverá ser do Curso de História da 
UERR. 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO IX 

DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 

Art. 16   As sessões de apresentação do TCC são públicas ou a critério do aluno.  
 
Art. 17   O Coordenador do Curso deverá divulgar as datas de apresentação do TCC, conforme calendário 
informado pelos orientadores. 
  
§ 1º Quando o TCC for entregue com atraso, o motivo deverá ser analisado pelo professor orientador e  
coordenador do Curso de História. 
 
§ 2º Comprovada a existência de motivo justificado  no atraso da conclusão do TCC, a apresentação poderá ser 
adiada, conforme combinado com o professor orientador. 
 
Art. 18   Na apresentação do TCC, o aluno terá até (20) vinte minutos para apresentar seu trabalho, e cada 
componente da banca examinadora terá até (10) dez minutos para fazer suas considerações. O aluno dispõe de 
igual tempo para responder a cada um dos examinadores. 
  
Parágrafo único: Caberá ao acadêmico providenciar, junto à Universidade, os equipamentos audiovisuais 
necessários para sua defesa.  
 
Art. 19   A nota final atribuída ao Trabalho de Conclusão de Curso, apresentada pelos acadêmicos do Curso de 
História, deverá atender a média mínima de 70 (setenta ) pontos, expressa numa escala de 0 (zero) a 100 (cem). 
  
Art. 20   A banca examinadora, após a apresentação do TCC, pode sugerir ao acadêmico que reformule 
aspectos no seu trabalho.  
 
Art. 21   A avaliação final, assinada pelos membros da banca examinadora, deve ser registrada em ata 
respectiva, ao final da sessão de apresentação do TCC.  
  
Parágrafo Único: Se reprovado, fica a critério do acadêmico continuar ou não com o mesmo tema de TCC e 
com o mesmo orientador.  
 

CAPÍTULO X 
DA ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art. 22   A versão final do TCC deve ser entregue até 30 (trinta) dias após a apresentação ao professor 
orientador que avaliará se as modificações necessárias foram realizadas e, uma vez o parecer favorável, 
assinará a mesma junto aos demais membros da banca. 
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Art. 23   A monografia ou documentário como trabalhos de conclusão do Curso de História deverão ser 
disponibilizados em arquivos digitais ou impressos na biblioteca da UERR. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 

Art. 24    Os professores participantes das bancas receberão Certificado  expedido pela Coordenação do Curso 
de História.  
 
Art. 25    Este Regulamento entra em vigor a partir da publicação pelo CONUNI.  
 
Art. 26   Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de História e, em última instância, pelo 
Conselho Universitário da UERR. 
 

 
 

Prof. Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins  
Presidente do Conselho Universitário - CONUNI 

Reitor da UERR 
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ANEXO II 

 

A Coordenação do Curso de História da UERR 
 
 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO. 
 
 
 
Eu ______________________________________________________ acadêmico regularmente matriculado no 

Curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual de Roraima, venho por meio deste, solicitar que 

o(a) professor(a)__________________________________________ seja meu (minha) Orientador(a). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Boa Vista, _____ de  _______________ de ______. 
 
 
 
 
 

 
________________________________ 

Assinatura do Acadêmico 
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ANEXO III 

 

 

A Coordenadora do Curso de História da UERR 
 
 
Assunto: CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO. 
 
 
 
Eu ______________________________________________________ lotado (a) como professor(a) no Curso 

de____________________ da Universidade ____________________________________, venho por meio desta 

comunicar a coordenação do Curso de História o aceite do acadêmico(a)___________________________ seja 

meu (minha) Orientando(a). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Boa Vista, _____ de  _______________ de______. 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a) 
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ANEXO IV 

 
FICHA DE INDICADORES DA AVALIÇÃO DA MONOGRAFIA 

 
 

INDICADORES CRITÉRIOS VALOR MÁXIMO VALOR ATRIBUÍDO  

Aplicação das Normas  
Técnicas ABNT 

(20 pontos) 

Elementos Pré-Textuais 05 pontos  

Elementos Textuais 10 pontos  

Elementos Pós-
Textuais 

05 pontos  

Adequação Textual 
(20 pontos) 

Correção Gramatical 10 pontos  

Coerência e Coesão 
Textual 

10 pontos  

Profundidade e 
complexidade do objeto 

investigativo 
(50 pontos) 

Relevância e 
Pertinência do Tema  

10 pontos  

Domínio e 
Argumentação do Tema 

20 pontos  

Referencial Teórico 
Atualizado 

20 pontos  

Apresentação Oral 
(10 pontos) 

Organização, 
criatividade e Estética 

10 pontos  

Média Final  
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ANEXO V 

FICHA DE INDICADORES DA AVALIAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO 
 
 

INDICADORES CRITÉRIOS VALOR MÁXIMO VALOR ATRIBUÍDO  

Aplicação das Normas  
Técnicas ABNT 

(20 pontos) 

Elementos Pré-Produção 05 pontos  

Elementos Técnicos 
(Som, Imagens, Legendas) 

10 pontos  

Elementos Pós-Produção 
(arte final) 

05 pontos  

Adequação Textual 
(20 pontos) 

Correção Gramatical 10 pontos  

Coerência e Coesão  10 pontos  

Profundidade e 
complexidade do objeto 

investigativo 
(50 pontos) 

Relevância e Pertinência 
do Tema  

10 pontos  

Domínio e Argumentação 
do Tema 

20 pontos  

Referencial Teórico 
Atualizado 

20 pontos  

Apresentação Oral 
(10 pontos) 

Organização, criatividade e 
Estética 

10 pontos  

Média Final  
 

 
 

 

 


