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RESOLUÇÃO Nº 034 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010 

 
“Dispõe sobre a normatização dos procedimentos para 
formalização do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
no Curso de Bacharelado em Turismo para os 
acadêmicos pertencentes à Matriz Curricular”. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 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 Extraordinária realizada em 18 
de novembro de 2010, e  

 
CONSIDERANDO que é parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso aprovado pela Comissão 
Provisória de Implantação da UERR, através do Parecer nº 027/2006 e autorizado pela Resolução nº 
027 de 26 de maio de 2006, publicado no DOE nº 343 de 29 de maio de 2006. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso para os 
acadêmicos do Curso de Bacharelado em Turismo.  
 
CONSIDERANDO que a disciplina TCC é requisito obrigatório para a integralização da Matriz 
Curricular do Curso. 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1°   Aprovar as normas que regulamentam o Trabalho de Conclusão de Curso para os acadêmicos 
do Curso de Bacharelado em Turismo da Universidade Estadual de Roraima, conforme o regulamento 
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, 29 de dezembro de 2010. 
 

 
 

Prof. Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins  
Presidente do Conselho Universitário - CONUNI 
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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DO CURSO DE BACHARELADO EM TURISMO 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DOS OBJETIVOS 
 

Art. 1º   O Trabalho de Conclusão de Curso, na modalidade monografia, é requisito básico para a 
colação de grau do curso de bacharelado em Turismo e poderá ser desenvolvido em um dos seguintes 
campos: 
 
I. Turismo e Desenvolvimento - T&D - Modelos econômicos turísticos e suas consequências; 
Construções turísticas de base local; Sistemas turísticos locais (Arranjos Produtivos Locais); 
Comunidades Tradicionais e Turismo; Percepções de atores sociais sobre o turismo; Etnoturismo; 
II. Turismo em Ambientes Naturais - TAN - Percepção ambiental de atores sociais em relação à 
atividade turística; Turismo e Unidades de Conservação; Ecoturismo; Turismo eco-científico; Turismo 
de Observação de Aves; 
III. Gestão de Empreendimentos Turísticos - GET - Organizações voltadas para a prestação de 
serviços de alojamento, alimentação, transportes e viagens; Sistema Turístico. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS OBJETIVOS 
 

Art. 2º   O objetivo geral do Trabalho de Conclusão de Curso é o de proporcionar ao aluno a 
oportunidade de desenvolver um trabalho técnico-científico, através do domínio da metodologia 
específica, assim como estimular o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade, 
integrando as dimensões teórico e prática do conhecimento, prezando a maturidade técnico-científica. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 
Art. 3º   O Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Turismo compreende a elaboração de 
monografia, que contemple atividades de organização, planejamento e gestão turística, de forma a 
abranger os seguintes campos: 
 
I. Turismo e Desenvolvimento - T & D - Modelos econômicos turísticos e suas conseqüências; 
Construções turísticas de base local; Sistemas turísticos locais (Arranjos Produtivos Locais); 
Comunidades Tradicionais e Turismo; Percepções de atores sociais sobre o turismo; Etnoturismo. 
II. Turismo em Ambientes Naturais - TAN - Percepção ambiental de atores sociais em relação a 
atividade turística; Turismo e Unidades de Conservação; Ecoturismo; Turismo eco-científico; Turismo 
de Observação de Aves. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONUNI 

 

 

 

 
Publicado no DOE nº 1453 em 29/12/2010 

III. Gestão de Empreendimentos Turísticos - GET - Organizações voltadas para a prestação de 
serviços de alojamento, alimentação, transportes e viagens; Sistema Turístico. 

 
Art. 4º   Constituem-se, como responsabilidade pessoal preliminar do aluno para formalizar seu 
Trabalho de Conclusão de Curso: 

 
I. definir, junto à Coordenação, o tema do seu trabalho; 
II. obter autorização junto do grupo docente (possível orientador) e à Coordenação do Curso (quando 
necessário) para desenvolver a temática prevista; 
III. apresentar projeto de pesquisa elaborado durante a disciplina Metodologia Científica Aplicada. 

 
Art. 5º   Constituem procedimentos administrativos básicos para a formalização do aluno para o 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso: 

 
I. carta de aceite do orientador; 
II. apresentação do projeto, resultante da disciplina Metodologia Científica Aplicada, 6° semestre; 

 
Art. 6°   O curso adotará formulários próprios para o planejamento das atividades de Trabalho de 
Conclusão de Curso, supervisão, avaliação, controle administrativo e outros que se fizerem 
necessários para o bom desempenho administrativo e pedagógico. 

 
Art. 7º   O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser desenvolvido de forma individual, considerando  
as implicações e exigências de um trabalho técnico-científico. 

 
Art. 8º   O professor orientador deverá acompanhar os trabalhos, preenchendo uma planilha específica, 
em que constarão datas de encontros, descrição de tarefas, faltas, orientações agendadas e demais 
ocorrências, devendo constar a assinatura dos alunos. 

 
Art. 9º   As etapas avaliadas pelo professor orientador serão: 
 
I. o processo de trabalho (desenvolvimento do trabalho e evolução das suas etapas principais); 
II. a participação do aluno (comprometimento com a atividade, consciência e responsabilidade no 
desenvolvimento do trabalho); 
III. o resultado do trabalho (qualidade técnica, relação entre o trabalho realizado e o objetivo pretendido 
e sua adequação para defesa em banca examinadora). 

 
Parágrafo Único: O professor orientador é o responsável pela orientação de metodologia, que deverá 
seguir a apresentação impressa conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e 
roteiros para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
Art. 10   O Trabalho de Conclusão de Curso deverá seguir os roteiros fornecidos pela Instituição e a 
apresentação deverá seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 
Art. 11   As atividades do Trabalho de Conclusão de Curso estão previstas no Currículo do Curso, 
totalizando 108 (cento e oito) horas/aula e será desenvolvida no sétimo semestre juntamente com as 
disciplinas contidas na matriz curricular do mesmo semestre. 
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CAPÍTULO IV 
 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SUAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 12    A estrutura organizacional do Trabalho de Conclusão de Curso será composta por: 
 

I. Coordenador do Curso de Bacharelado em Turismo; 
II. Professores Orientadores de Trabalho de Conclusão de Curso; 
III. Orientandos. 

 
Art. 13   O Coordenador de Curso de Bacharelado em Turismo é responsável pelas seguintes 
atividades: 

 
I. elaborar e divulgar cronograma de atividades de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso, 
desde o começo dos períodos da orientação até a defesa; 
II. promover reuniões com professores orientadores; 
III. supervisionar as atividades de orientação; 
IV. organizar as Bancas de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso; 
V. divulgar informações gerais e específicas sobre o Trabalho de Conclusão de Curso; 
VI. propor alterações neste Regulamento. 

 
Art. 14   Os docentes do curso são orientadores natos do Trabalho de Conclusão de Curso, sendo o 
quadro de orientadores definido em reunião do Colegiado de Curso que por sua vez são responsáveis 
por:  

 
I. Emitir carta de aceite para o aluno a partir do momento que se considerar apto a situação de 
orientador; 
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. assessorar os alunos na resolução de assuntos pertinentes ao Trabalho de Conclusão de Curso; 
IV. apresentação de cronograma das atividades previstas para o Trabalho de Conclusão de Curso; 
V. respeitar os princípios éticos, fazendo, sempre que necessário, uma discussão prévia do objetivo 
final do projeto; 
VI. acompanhar a execução das atividades previstas no projeto do Trabalho de Conclusão de Curso; 
VII. contribuir, tecnicamente, para a solução de problemas ou dúvidas que o aluno encontrar no 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso; 
VIII. assessorar na identificação de recursos bibliográficos que se destinem à fundamentação de 
aspectos teóricos; 
IX. orientar o aluno na confecção técnica e científica do Trabalho de Conclusão de Curso; 
X. presidir as Bancas de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso; 
XI. seguir normas e procedimentos administrativos propostos pela Coordenação do Curso; 
XII. participar das reuniões convocadas pelo Coordenador de curso; 
XIII. solicitar para a coordenação do curso procedimentos para a defesa de monografia sugerindo os 
nomes para a composição da Banca Examinadora. 
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XIV. Orientar no mínimo 05 (cinco) e no máximo 10 (dez) orientandos correspondendo a carga horária 
da disciplina. 

 
 

Art. 15   Constituem atribuições do orientando: 
 

I.  efetivar matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso;  
II. cumprir as rotinas administrativas previstas neste Regulamento;  
III. comunicar formalmente à Coordenação do Curso e ao Departamento de Registro Acadêmico, a 
desistência das atividades de Trabalho de Conclusão de Curso; 
IV. cumprir os cronogramas de atividades previstas no seu programa de Trabalho de Conclusão de 
Curso; 
V. comunicar alterações nas atividades programadas, apresentando as justificativas necessárias ao 
orientador; 
VI. manter elevado e respeitoso nível de relacionamento com o orientador; 
VII. cumprir os horários estabelecidos pela Coordenação e orientação do Trabalho de Conclusão de 
Curso; 
VIII. entregar ao orientador 03 (três) vias de igual teor da versão final da monografia, no prazo mínimo 
de 05 (cinco) dias anteriores a data de defesa para  ser encaminhada para apreciação da Banca 
Examinadora; 
IX. cumprir o calendário de rotinas administrativas estabelecido pelo orientador.  

 
 

CAPÍTULO V 
 

DA AVALIAÇÃO 
 
 

Art. 16   A nota do Trabalho de Conclusão de Curso será a média ponderada das notas dos membros 
da Banca, incluindo o orientador. 

 
§ 1º Dos critérios de avaliação da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso: 
a) a Banca Examinadora será constituída por 3 (três) docentes, sendo o orientador seu Presidente; 
b) a Banca Examinadora preencherá ata de defesa de monografia na qual expressará parecer por 
escrito e a nota final do aluno; 
§ 2º os critérios de avaliação da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso serão os 
contidos no Anexo IV deste regulamento. 
§ 3º Após a defesa o aluno terá até 30 dias para apresentar a versão final encadernada em capa dura, 
a ser entregue na Coordenação do Curso, com as devidas alterações propostas pela Banca 
Examinadora. 
§ 4º O documento final deverá ser entregue em 1 (uma) via de igual teor impressa e 01 (uma) via digital 
para a Coordenação do curso que deverá dar o devido encaminhamento; 
§ 5º Para se submeter à Banca Examinadora o aluno deverá ter a autorização do orientador do 
Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
Art. 17   O aluno que não se submeter à Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso 
estará automaticamente reprovado, devendo efetuar nova matrícula quando a disciplina for ofertada. 
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Art. 18   O processo de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso perante a Banca 
Examinadora será aberto ao público. 

 
 

 
CAPÍTULO VI 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 19   O prazo de orientação do Trabalho de Conclusão de Curso por campo de atividade 
profissional coincide com o término do semestre letivo. 

 
Art. 20     Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso e o Colegiado do Curso e 
em última instância pelo CONUNI. 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 

ACEITE DO ORIENTADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eu, ____________________________________________________, declaro para os devidos fins que 
aceito orientar o(a) aluno(a) ________________________________________________, do curso de 
Bacharelado em Turismo, desde que o mesmo, atenda às exigências da Resolução nº 034 de 29 de 
dezembro de 2010. 
 
 
 
 

Boa Vista, ______de_____________de ______. 
 
 

 
 
 
 

Assinatura do Acadêmico 
 
 
 

Assinatura do Professor Orientador 
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ANEXO II 
 
 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE MONOGRAFIA 
 
CURSO: BACHARELADO EM TURISMO 

ORIENTANDO(A):________________________________________________ 

TÍTULO DO TRABALHO:__________________________________________ 

ORIENTADOR(A):________________________________________________ 

 

Data Desenvolvimento das atividades Assinatura do 
orientador 

Assinatura do 
orientando 
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ANEXO III 

 
 
 
Eu, ____________________________________________________portador da Carteira de Identidade 
nº _________________________,regularmente matriculado(a) no Curso de Bacharelado em Turismo 
sob a matrícula nº _____________________, venho por meio deste, protocolar a entrega de três 
exemplar da versão final da Monografia de 
título______________________________________________________, orientado pelo(a) 
professor(a)__________________________________como requisito obrigatório para a integralização 
da matriz curricular do referido curso.  
 

 

Boa vista-RR, ____de__________de________ 

 

 

Assinatura do Acadêmico 

 

 

 

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

FICHA DE INDICADORES DE AVALIÇÃO DE MONOGRAFIA 
 

Itens Avaliados Critérios Valor 
Máximo 

Valor atribuído por cada 
membro da Banca 

I - Apresentação da Proposta 
- Tema 
- Problematização 
- Justificativa 
- Objetivos  

Sobre a proposta, considerar: 
- Clareza 
- Objetividade 
- Coerência 
- Viabilidade 
- Domínio sobre a proposta 

10 pontos  

II - Fundamentação Teórica  
- Idéias centrais 
 

Sobre a fundamentação teórica, 
considerar: 
- A coerência dos autores 
pesquisados 
- A atualidade das fontes 

20 pontos  

III - Pesquisa Campo 
- Contexto Legal 
- Metodologia 
- Instrumentos 
- Procedimentos 

Sobre a metodologia, 
considerar: 
- Clareza na descrição dos 
procedimentos 
- Viabilidade e adequação dos 
instrumentos 
- Apresentação dos critérios 
para análise dos resultados 
- Apresentação do contexto em 
a pesquisa foi realizada 
 

25 pontos  

IV - Análise de Dados Sobre a análise dos dados, 
considerar: 
- Os critérios para análise dos 
resultados 
- Os dados sobre o contexto em 
que a pesquisa foi realizada 
- Domínio teórico para análise 
dos dados 

15 pontos  

V – Conclusão Sobre a conclusão, considerar: 
- Clareza, objetividade e 
coerência na apresentação da 
conclusão, de acordo com a 
hipótese de trabalho 
- Indicação de melhorias / 
sugestões / possibilidades em 
relação ao objeto de estudo 
- Indicação de novos estudos na 
área 

20 pontos  

Referências  Em relação às referências, 
verificar: 
- Se todos os autores indicados 
no texto foram referenciados 

10 pontos  

NOTA FINAL    

ASSINATURA    

 


