
RESOLUÇÃO nº 100, DE 20 NOVEMBRO DE 2017.

O  PRESIDENTE  COLEGIADO  DE  CURSO  DO  CURSO  DE 
ENGENHARIA  DE  PRODUÇÃO  DO  CAMPUS  DE  TRÊS  LAGOAS  da  Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve,  ad 
referendum:

Pronunciar-se favoravelmente pela aprovação do Regulamento da disciplina
Trabalho de Conclusão de Curso, TCC, conforme anexo.

DIEGO GILBERTO FERBER PINEYRUA
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ANEXO DA RESOLUÇÃO nº 100, DE 20 NOVEMBRO DE 2017.

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(TCC) DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA

Art.  1º  O  presente  regulamento  tem por  finalidade  a  normatização  das  atividades 
relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em conformidade com as prerrogativas 
da Resolução nº 11 de 2002/CNE, da Resolução nº. 269 de 2013/COEG/UFMS e do Projeto 
Pedagógico do Curso de Engenharia de Produção do Campus Universitário de Três Lagoas, 
pertencente à estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO

Art.  2º  Entende-se  por  TCC  o  desenvolvimento  pelo  aluno  de  um  conjunto  de 
atividades relacionadas com pesquisa nas quais sejam aplicados conhecimentos e técnicas 
constantes do campo da Engenharia de Produção.

§  1º  O  desenvolvimento  do  TCC  deverá  ser  na  forma  de  uma  monografia, 
desenvolvida individualmente,  com orientação de um professor orientador e executado em 
uma  das  áreas  de  interesse  constantes  do  art.  21º.  O  desenvolvimento  e  finalização  da 
monografia ocorrerá na disciplina TCC 2.

§ 2º É vedada a convalidação de TCC realizado em outro curso de graduação.

§ 3º A estrutura da monografia desenvolvida na disciplina de TCC 2 deve atender os 
requisitos do art. 32 deste regulamento.

Art.3º  O  TCC  é  constituído  de  duas  disciplinas,  compostas  pelo   Trabalho  de 
Conclusão de Curso 1 (TCC 1 ) e pelo Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC 2) .

CAPÍTULO III
 DOS OBJETIVOS

Seção I - PARA O ALUNO

Art. 4º O TCC apresenta os seguintes objetivos para o aluno:
I - proporcionar a vivência interdisciplinar da profissão por meio de experiências, as 
mais próximas possíveis das situações reais, de modo a possibilitar a aplicação e 
complementação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso 
de graduação;
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II - proporcionar o relacionamento e a participação em experiências no ambiente de 
trabalho, o qual o futuro profissional possa estar inserido, oferecendo subsídios à 
identificação de preferências quanto a futuras áreas de atuação;

III - demonstrar sua capacidade de identificar, analisar e definir questões de pesquisa, 
desenvolver  hipóteses,  bem  como  exercer  atividades  e  desenvolver  habilidades 
inerentes no processo científico; e

IV - contribuir para a ampliação do referencial bibliográfico disponível. 

Seção II - PARA A UNIVERSIDADE

Art. 5º O TCC apresenta os seguintes objetivos para a universidade:

I - oferecer subsídios à revisão curricular, adequação do conteúdo programático e 
atualização  das  metodologias  de  ensino,  de  modo  a  permitir,  à  Instituição,  uma 
postura realística quanto à participação e contribuição para o desenvolvimento local, 
regional e nacional;

II - instrumentalizar a Universidade como organismo capaz de oferecer respostas a 
problemas específicos das empresas situadas na área de abrangência local e nacional;

III - proporcionar a utilização de forma efetiva e mais eficaz, dos recursos humanos e 
da  produção  gerada  na  Universidade  e  nas  organizações,  favorecendo  maior 
integração nos campos da ciência e da tecnologia;

IV  -  permitir  e  estimular  a  livre  veiculação  de  críticas  e  sugestões  ao  papel 
desempenhado pela Universidade;

V - incrementar as relações entre a Universidade e as organizações; e

VI - atender aos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO IV 
DAS DISCIPLINAS

Art.  6º   O  aluno  estará  apto  para  matrícula  na  disciplina  TCC  1  a  partir  do 
enquadramento no  9º Período e ter cursado 65% dos componentes curriculares obrigatórios, 
dentre eles, a disciplina  Metodologia de Pesquisa Científica.
Art.  7º  Após ter  sido aprovado na disciplina de TCC 1, o  aluno poderá matricular-se na 
disciplina  de  TCC  2  (10°  Período),  o  qual  deverá  dar  continuidade  as  atividades 
desenvolvidas no TCC 1.

Art. 8º As disciplinas de TCC 1 e TCC 2, exigem por parte do aluno, freqüência aos 
eventos  programados  e  aproveitamento  em  conformidade  com  as  normas  vigentes  na 
Resolução nº. 269 de 2013/COEG/UFMS e complementadas por este regulamento.

Art. 9º As cargas horárias das disciplinas de TCC 1 e TCC 2 são de 34 horas cada uma, 
totalizando 68 horas.  Essas  disciplinas  serão  ministradas  no  9°  e  10°  semestre  do  curso, 
respectivamente.
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Art.  10.  A coordenação das  atividades  das  disciplinas  de TCC 1 e  TCC 2  são  de 
responsabilidade do professor orientador.

CAPÍTULO V 
DAS ATRIBUIÇÕES

Seção I - DO COORDENADOR DE CURSO

Art. 11. As atribuições do Coordenador do Curso são:

I - cadastrar os Professores Orientadores do TCC 1 e TCC 2; e

II - validar as matrículas referentes às disciplinas de TCC 1 e TCC2;

III - emitir para o Presidente da Comissão de TCC a relação de alunos matriculados 
nas  disciplinas  de  TCC1  e  TCC2,  no  prazo  de  até  10  dias  após  validação  da 
matrícula.

Seção II - DA COMISSÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 12. As atribuições da Comissão de TCC são:

I - emitir cronograma para realização das atividades de TCC 1 e TCC 2, respeitando 
o Calendário Acadêmico;

II - elaborar, atualizar e disponibilizar o regulamento e documentos necessários para 
o desenvolvimento das atividades de TCC 1 e TCC 2 para professores e alunos;

III - designar os professores membros das bancas de defesa; 

IV - agendar os recursos e disponibilizar os documentos necessários para defesa em 
sessão pública; 

V - organizar e arquivar as Atas de Defesa, o termo de Autorização para Publicação e 
a versão final da Monografia em meio digital; e

VI - emitir o certificado de participação das bancas examinadoras para os professores 
orientadores e os professores membros da banca.

Seção III - DO PROFESSOR ORIENTADOR

Art. 13. As atribuições do Professor Orientador são:

I - estimular o aluno na realização e conclusão do TCC;

II - avaliar os trabalhos e relatórios apresentados;

III - orientar o aluno em questões técnicas e profissionais;
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IV - controlar a execução do TCC, examinar a pertinência ao tema proposto, assim 
como acompanhar o seu pleno desenvolvimento, técnico e didático, não admitindo 
alteração na área e subárea originalmente escolhidas, salvo se requerido em tempo 
hábil e desde que seja apresentado em novo plano; neste caso, o requerimento e o 
novo  plano  serão  aceitos  ou  não,  após  a  defesa  pelo  interessado,  do  motivo  da 
mudança;

V - realizar os procedimentos conforme estabelecido no art. 17 e art. 18;

VI - apresentar sugestões à Comissão de TCC do Curso de Engenharia de Produção;

Seção IV -  DOS ALUNOS

Art. 14. As atribuições dos alunos são:

I  -  apresentar-se  no  início  do  semestre  ao  seu  professor  orientador  e  com  ele 
estabelecer horários e datas para reuniões;

II - tomar ciência e cumprir as atividades, trabalhos, avaliações e prazos propostos 
pelo professor orientador;

III  -  elaborar  o  TCC  em  conformidade  com  este  regulamento  e  obedecendo  às 
recomendações expostas pelo seu professor orientador;

IV - elaborar e defender em sessão pública a Monografia em conformidade com este 
regulamento  e  obedecendo  às  recomendações  expostas  pelo  seu  professor 
orientador; 

V - manter sigilo profissional sobre assuntos confiados pela empresa na qual efetuar 
pesquisa; 

VI - respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos e científicos, textos de livros, 
sítios da internet, entre outros, evitando, assim, todas as formas e tipos de plágio 
acadêmico; e

VII - cumprir os procedimentos descritos no art.19 e 20.

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS

Seção I - DO COORDENADOR DE CURSO

Art. 15. As atribuições do Coordenador do curso são:

I  -  no  início  de  cada  semestre  letivo,  cadastrar  no  SISCAD  os  Professores 
Orientadores nas disciplinas de  TCC 1 e TCC 2.
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II  –  Proceder  com a  matrícula  dos  alunos  nas  disciplinas  de  TCC 1  e  TCC 2, 
mediante a apresentação da Carta de Aceite para a orientação no semestre.

Seção II - DA COMISSÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 16. Compete a Comissão de TCC:

I - Emitir até 30 dias do início do semestre vigente o cronograma com as datas de 
realização das seguintes atividades:

a) Entrega do exemplar de defesa do TCC 2 para a comissão de TCC;

b) Apresentação  em  sessão  pública  da  monografia  e  definição  das  bancas 
examinadoras;

c) Entrega  da  monografia  definitiva  e  demais  documentos  solicitados  pela 
Comissão de TCC ou pelo professor orientador;

II - designar os professores membros das bancas de defesa, no prazo máximo de 10 
dias após o recebimento das versões finais do TCC 2; 

III - receber do professor orientador o exemplar de defesa do TCC 2 em três vias 
impressas e encadernadas em capa simples; 

IV - encaminhar aos professores membros da banca, a Ficha de Avaliação do TCC 2 
e um exemplar impresso, no prazo mínimo de 10 dias antes das datas de defesa; 

V - disponibilizar aos Professores Orientadores a Ata de Defesa, Folha de Aprovação 
e o Termo de Autorização para Publicação;

VI - reservar as salas de defesa e disponibilizar os recursos tecnológicos necessários; 

Seção III - DO PROFESSOR ORIENTADOR

Art. 17. Compete ao Professor Orientador da disciplina de TCC 1: 

I - avaliar e aprovar a Carta de Aceite apresentada pelo aluno;

II – Proceder com a orientação didática e profissional para a confecção do TCC1, nos 
termos definidos neste regulamento;

III  -  atribuir  a  nota  final  e  frequência  ao  aluno sob sua  orientação,  referente  ao 
desenvolvimento na disciplina de TCC 1 e liberá-la  na PREG, de acordo com o 
prazos estabelecidos no calendário acadêmico da UFMS.

Art. 18. Compete ao Professor Orientador da disciplina de TCC 2: 
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I  -  organizar  e  encaminhar  a  Comissão  de  TCC  a  relação  de  alunos  a  serem 
submetidos à defesa do TCC 2 em sessão pública, juntamente com o título, no prazo 
de 30 dias antes do término do período letivo do semestre vigente;

II - encaminhar a Comissão de TCC três cópias do exemplar de defesa do TCC 2, 
que deverão ser entregues em material impresso e encadernadas com capa simples, 
juntamente com uma cópia em mídia digital  (via e-mail em formato WORD), no 
prazo determinado pela comissão de TCC;

III - presidir a sessão pública de defesa de cada um dos alunos orientados e preencher 
os documentos necessários para sua realização.

IV - receber uma via em material impresso e encadernado em capa simples e outra 
em  mídia  digital  (CD-ROOM  em  PDF  devidamente  identificado)  do  exemplar 
definitivo da Monografia e, diante da concordância do aluno, colher sua assinatura 
no termo de Autorização para Publicação da Monografia;

V - encaminhar a comissão de TCC a Ata de Defesa, o termo de Autorização para 
Publicação da Monografia e a Monografia em mídia digital (CD-ROOM em PDF 
devidamente identificado);

VI - Liberar para a PREG a média final, frequência e a situação do aluno.

Seção IV - DOS ALUNOS

Art. 19. Compete aos alunos, nos termos deste regulamento:

§ 1 ° Buscar informações e esclarecimentos sobre as áreas ou a área que pretende 
desenvolver as atividades relacionadas ao TCC, durante todo o curso de graduação.

§ 2 °  Verificar  previamente junto  aos  professores  do curso a  disponibilidade para 
orientação na área de pesquisa do professor ou em sua respectiva área de interesse.

§ 3 ° No semestre imediatamente anterior a solicitação de matrícula na disciplina TCC 
1, o aluno deve procurar um professor orientador para providenciar a Carta de Aceite 
de orientação. O aluno deverá providenciar a Carta de Aceite até 15 dias antes da data 
limite para lançamento da lista de oferta no SISCAD referente ao semestre seguinte, 
conforme estabelecido no Calendário Acadêmico.

§ 4 ° Na disciplina de TCC 1, compete aos alunos

I - no prazo estabelecido em Calendário Acadêmico, realizar a matrícula on-line e 
validar a matrícula junto à Coordenação do Curso,  respeitando as normas deste 
regulamento; 

II  –  cumprir  o  prazo  regimentado  pelo  Professor  Orientador  e  diante  de  suas 
recomendações, elaborar o TCC 1.

III – Entregar a versão final do TCC 1 na data definida pelo professor orientador. 
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Art. 20. Compete aos alunos da disciplina de TCC 2:

I  -  no  prazo  regimentado  pelo  Professor  Orientador  em  conformidade  com  o 
cronograma emitido pela Comissão do TCC, entregar  ao Professor Orientador três 
exemplares  impressos  e  encadernados  em capa  simples  e  um exemplar  em mídia 
digital (via e-mail em formato WORD) da versão final do TCC 2;

II  -  realizar  a  defesa  em sessão  pública  da  monografia,  na  data,  local  e  horários 
estabelecidos pela Comissão de TCC;

III  -  realizadas  as  correções  sugeridas  pela  banca  examinadora,  o  aluno  deverá 
entregar no prazo estabelecido pela Comissão de TCC ao seu Professor Orientador, 
um  exemplar  da  versão  definitiva  impressa  (cópia  simples)  e  outro  exemplar  em 
formato  digital  PDF  (CD-ROOM,  devidamente  identificado),  juntamente  com  o 
documentos de Autorização de Publicação, se o autor assim o desejar;

CAPÍTULO VII

DAS ÁREAS DE REALIZAÇÃO

Art. 21. As áreas e subáreas da Engenharia de Produção recomendadas para realização 
do Trabalho de Conclusão de Curso são as descritas no site da ABEPRO, 20081:

 

CAPÍTULO VIII
DA MATRÍCULA

Art. 22. Somente poderão matricular-se na disciplina TCC 1:

 I – Atendido o disposto no art. 6;

II - os alunos que apresentarem a Carta de Aceite do Orientador, devidamente 
assinada, ou qualquer outro documento que comprove o aceite do Professor 
Orientador.

 Art. 23.  A matrícula no TCC 2 só poderá ser efetuada se o aluno tiver sido 
aprovado no TCC 1.

CAPÍTULO IX
DA ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

1  Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) estabelece que o documento ÁREAS DA 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO foi elaborado pela Comissão de Graduação da ABEPRO e discutido, 
aperfeiçoado e aprovado nas reuniões do Grupo de Trabalho de Graduação (GT) ocorridas no ENCEP 2008 e no 
ENEGEP 2008. Disponível em: <http: //http://www.abepro.org.br>. Acesso em: 11 set. 2015.
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Art. 24. O aluno, no Trabalho de Conclusão de Curso, deverá optar por uma das áreas 
de interesse previstas no Art. 21 e solicitar a assistência de um Professor Orientador.

Art. 25. O desenvolvimento do TCC deverá contar com o acompanhamento efetivo do 
Professor  Orientador,  com  o  objetivo  de  assegurar  as  condições  necessárias  para  o 
aprendizado do acadêmico e a realização do trabalho.

§  1º  Fica  a  critério  do  professor  orientador  aceitar  ou  não  a  proposta  de 
orientação colocada pelo aluno.

§ 2º O Professor Orientador deverá, preferencialmente pertencer ao corpo docente dos 
professores do curso de Engenharia de Produção do campus de Três Lagoas.

§ 3º O Professor Orientador que não  pertencer ao corpo docente dos professores do 
curso de Engenharia de Produção do campus de Três Lagoas, deverá tomar ciência e realizar 
as atividades de orientação conforme descritos neste regulamento.

§  4º  O(s)  co-orientador  (es)  terá  (ão)  por  função  auxiliar  voluntariamente  no 
desenvolvimento do trabalho, podendo ser qualquer professor ou pesquisador vinculado  à 
UFMS ou  de  outra  Instituição   de  Ensino  Superior,  desde  de  que  se  tenha,  para  isto,  a 
expressa autorização do professor orientador.

§ 5º Os professores que pertencerem ao corpo docente do curso de Engenharia de 
Produção  do  campus  de  Três  Lagoas  poderão  orientar  dois  alunos  em  cada  uma  das 
disciplinas, TCC1 e TCC2.

I  -  Fica  a  critério  exclusivo  do  professor  a  orientação  de  mais  de  2  alunos  por 
disciplina.

Art. 26. No caso em que o aluno não cumprir as atividades a ele designadas pelo seu 
Professor  Orientador,  este  poderá  desincumbir-se  da  orientação,  relatando  o  caso  e 
encaminhando-o à Comissão de TCC para as providências cabíveis. 

CAPÍTULO X

DA ESTRUTURA DO TCC 1 E TCC 2

Seção I - DO TCC 1

Art.  27.  A  proposta  de  desenvolvimento  do  TCC1  tem  como  prazo  máximo  um 
semestre letivo.

Art. 28. O tema do TCC 1 deve ser inserido preferencialmente em um dos campos de 
atuação da Engenharia de Produção, conforme estabelecido no art. 21.

Art. 29. O TCC 1 deve ser constituído de: 

I – elementos de parte externa e pré-textuais;
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II - elementos textuais: introdução, referencial teórico, método de pesquisa aplicado a 
Engenharia de Produção;

III - elementos pós-textuais: referências bibliográficas, anexos e apêndices.

Seção I - DO TCC 2

Art.  30.  O  TCC  2  caracteriza-se  pela  continuidade  dos  elementos  produzidos  e 
aprovados no TCC 1,  resultando na entrega pelo aluno do TCC 2,  no prazo máximo do 
período letivo corrente, conforme cronograma emitido pela Comissão de TCC.

§ 1º Cumprir o disposto no inciso I do art. 20;

§ 2º A defesa do TCC 2 caracteriza-se pela apresentação realizada em sessão pública 
pelo aluno.

Art. 31. A versão final do TCC 2 constitui-se dos elementos presentes no TCC 
1 acrescido dos seguintes elementos: 

II - elementos textuais: resultados, conclusão;

III  -  elementos  pós-textuais  complementares:  referências  bibliográficas,  anexos  e 
apêndices.

CAPÍTULO XI
DA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE TCC

Art. 32. Os exemplares de defesa, bom como o exemplar definitivo do TCC 2 deverá 
ser  em forma de monografia  e  obedecerá as Normas Técnicas  da ABNT2,  para trabalhos 
acadêmicos

§ 1° A Monografia deve se apresentada com a seguinte estrutura: 

I - parte externa – Capa (NBR 14724: 2011): nome da instituição, autor, título do 
trabalho, local (cidade), ano;

II - elementos pré-textuais: Folha de Rosto (NBR 14724: 2011), Folha de Aprovação 
(NBR 14724:  2011),  Dedicatória  (opcional)  (NBR 14724:  2011),  Agradecimentos 
(opcional)  (NBR  14724:  2011),  Resumo  em  português  (NBR 6028),  Resumo  em 
inglês (NBR 6028),  Listas de ilustrações (NBR 14724: 2011), Sumário (NBR 6027: 
2013);Lista  de  tabelas  e  quadros  (NBR 14724:  2011),  Indicativo  de  Seção  (NBR 
14724: 2011);

III - elementos textuais: Introdução, Referencial Teórico, Método de Pesquisa aplicado 
a Engenharia de Produção, Resultados, Conclusão; e

2   Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fórum Nacional de Normalização. Os Projetos de 
Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e ABNT/ONS, circulam para Consulta Pública entre os 
associados da ABNT e demais interessados.
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IV - elementos  pós-textuais:  Referências  Bibliográficas (NBR 6023:2002),  Anexos 
(NBR 14724: 2011), Apêndice (NBR 14724: 2011). 

§ 2° A Monografia deve ser elaborada com a seguinte formatação:

I - papel A4 branco, impresso em preto, (NBR 14724: 2011);

II - margem superior e esquerda: 3 cm (NBR 14724: 2011);

III - margem inferior e direita: 2 cm (NBR 14724: 2011);

IV - tamanho da fonte: Times New Roman 12 (NBR 14724: 2011);

V - espaçamento entre linhas 1,5;

VI - recuo de 2 cm no início do parágrafos (NBR 14724: 2011);

VII - número de página no canto superior direito (NBR 14724: 2011);

VIII - citações (NBR 10520: 2002);

IX - ilustrações: figuras (NBR 14724:2011), quadros e tabelas (IBGE 1993);

X - indicativo de seção: o indicativo numérico progressivo, em algarismo arábico, de 
uma seção precede seu título, alinhado à esquerda. Da mesma forma, os títulos das 
subseções devem ser separados do texto que os precede e que os sucede por um espaço 
entre as linhas de 1,5. Títulos que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da 
segunda  linha,  alinhados  abaixo  da  primeira  letra  da  primeira  palavra  do  título 
separado por um espaço de caractere (NBR 14724: 2011);

XI  -  notas  de  rodapé:  as  notas  devem ser  digitadas  ou  datilografadas  dentro  das 
margens, ficando separadas do texto por um espaço simples de entre as linhas e por 
filete de 5 cm, a partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas, a partir da segunda 
linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar 
o expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor (NBR 14724: 2011);

XII  -  alíneas:  subdivisão  de  um  documento,  indicado  por  uma  letra  minúscula  e 
seguida de parênteses, em que o texto da alínea começa por letra minúscula e termina 
em ponto e vírgula exceto a última, que termina em ponto (NBR 14724: 2011); e

XIII - a versão final deverá ter no mínimo 60 páginas e no máximo 110 páginas.

Art. 33. O descumprimento do art. 32 ensejará penalidades ao aluno no processo de 
avaliação da monografia. 

CAPÍTULO XII - DAS AVALIAÇÕES
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Art. 34. A avaliação do TCC 1 será atribuída pelo Professor Orientador.

Art. 35. Os TCC 1 deverão ser avaliados com base nos seguintes critérios:

I - relevância na área;

II - exequibilidade e cronograma de execução; e

III - viabilidade.

Art. 36. As condições necessárias para aprovação no TCC 2 consiste na confecção da 
monografia e em consonância com o cumprimento integral do art. 20, incisos I ao III;

Art. 37. Ao final da defesa, cada membro da Banca Examinadora emitirá uma nota de 
0 (zero) a 10 (dez).

§ 1° O Presidente da Banca Examinadora calculará a média aritmética das notas.

§ 2° Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver média igual ou superior a 
6,0 (seis) e considerado reprovado o acadêmico que obtiver média inferior a 6,0 (seis).

§ 3° A Banca deliberará por:

I - aprovado;

II – reprovado.

§  4°  Ao  final  da  avaliação,  o  Presidente  da  Banca  encaminhará,  de  imediato,  o 
resultado à Comissão de TCC.

 § 5 ° Não poderá ser divulgada a nota do aluno durante a sessão pública, restando ao 
presidente ater-se ao disposto no parágrafo 3°.

Art. 38. Em caráter excepcional, decorridos e não cumpridos quaisquer um dos prazos 
estabelecidos no Calendário Letivo para o TCC, o aluno deverá protocolar justificativa junto 
ao professor orientador.

§ 1° O prazo máximo para protocolar dessa justificativa é de sete dias, a contar da data 
estabelecida no Cronograma emitido pela Comissão de TCC.

§ 2° No caso da justificativa não foi deferida pelo professor orientador, ela deverá ser 
submetida,  de imediato,  ao parecer  da Comissão de TCC e aprovação pelo Colegiado de 
Curso:

I  -  caso  a  justificativa  não  seja  aceita  pelo  Colegiado  de  Curso,  o  aluno  estará 
reprovado;

II - uma vez aceita a justificativa, a Comissão deverá estabelecer novos prazos para a 
entrega dos trabalhos, respeitadas as datas estabelecidas no Calendário Acadêmico da 
UFMS.
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Art. 39. A liberação da média final e situação do aluno referente às disciplinas TCC 1 
e TCC 2, para a PREG, serão de inteira responsabilidade do Professor Orientador, conforme 
determina a Resolução nº 269/2013.

Art. 40. Pelas suas características, as disciplinas  TCC 1 e TCC 2 não terão prova 
optativa substitutiva, em hipótese alguma.

CAPÍTULO XIII
DA APRESENTAÇÃO ORAL DA MONOGRAFIA

Art. 41. A Apresentação Oral tem por objetivo desenvolver a postura e o domínio do 
aluno na defesa do conteúdo da Monografia.

Art.  42.  A  Apresentação  Oral  será  realizada  em  sessão  pública,  regularmente 
anunciado pela Comissão do TCC, cabendo-lhe ainda, determinar seu agendamento, que não 
poderá extrapolar a data estabelecida no calendário escolar da UFMS para a sua realização.

§ 1º O tempo máximo estabelecido para a exposição da Monografia é de 20 (vinte) 
minutos,  oportunidade em que o aluno fará uma apresentação do conteúdo,  sendo depois 
arguido pelos professores membros da banca, no tempo máximo de 10 minutos para cada 
membro convidado, se eles assim o desejarem; somente a esses caberá fazer perguntas ou 
pedir esclarecimentos ao discente sobre o assunto por ele apresentado.

§ 2° Não será admitido qualquer tipo de intervenção do público durante toda a sessão 
de apresentação, arguição e avaliação da monografia.

 Art.  43.  A  ausência  do  aluno  na  data  pré-estabelecida  para  a  realização  da 
Apresentação  Oral,  deve  ser  formalmente  justificada  pelo  aluno,  validado  pelo  professor 
Orientado e encaminhada à Comissão de TCC, no prazo de 3 (três) dias úteis posteriores a 
data agendada da defesa, sob pena de eliminação e reprovação imediata.

Parágrafo  Único.  O  aceite  da  justificativa  pela  Comissão  de  TCC  implicará  em 
remarcação da data da Defesa, respeitados os prazos legais para os professores membros da 
banca, além das atividades necessárias para a nova realização da defesa.

CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 44. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de TCC e com o parecer do 
Colegiado de Curso de Engenharia de Produção, no âmbito de sua competência.

Art. 45. O Colegiado de Curso de Engenharia de Produção deverá dar vistas a toda 
alteração realizada no regulamento do TCC.

Prof. Dr. Ricardo de Carvalho Turati
Presidente da Comissão de TCC - 2016

Prof. Dr. Diego G. Ferber Pineyrua                                                    
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Membro da Comissão de TCC                                                     

Profa. Dra. Elizangela Veloso Saes
Membro da Comissão de TCC
                                          
Profa. Dra. Karina de O. Vasconcelos
Membro da Comissão de TCC                                                     
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