
RESOLUÇÃO Nº 32, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
O  COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE PEDAGOGIA  DO

CAMPUS DE TRÊS LAGOAS da Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

 
Manifestar-se favoravelmente pela aprovação do Regulamento

da Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de
Pedagogia/CPTL.

 

PAULO FIORAVANTE GIARETA
Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Fioravante
Giareta, Coordenador de Curso de Graduação, Substituto(a),
em 10/12/2018, às 21:14, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0929322 e o código CRC
F7F34B19.

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE PEDAGOGIA - LICENCIATURA
Av Capitão Olinto Mancini 1662

Fone: 
CEP 79603-011 - Três Lagoas - MS

Referência: Processo nº 23448.006476/2018-38 SEI nº 0929322
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REGULAMENTO DA DISCIPLINA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

– TCC – DO CURSO DE PEDAGOGIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – faz parte da grade curricular de ensino do curso 

de Pedagogia do Câmpus de Três Lagoas (CPTL) da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul (UFMS). O presente regulamento, ao considerar os aspectos técnico-profissionais e 

acadêmicos concernentes à orientação e à elaboração de trabalho monográfico de conclusão 

de curso referente à ementa desta disciplina e visando assegurar uma sistemática de 

orientação e composição de banca examinadora dessa atividade, rege que: 
 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA DA DISCIPLINA 

 

Artigo 1° - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade didático-curricular 

obrigatória não disciplinar, integrante do currículo do Curso de Pedagogia e requisito 

essencial para a formação profissional do Pedagogo. 
 

Artigo 2° - A atividade avaliativa de TCC será apresentada em forma de Monografia e tem 

por objetivo possibilitar ao estudante do Curso de Pedagogia demonstrar, por meio da 

elaboração de um estudo individual escrito, o aprofundamento em uma temática educacional. 
 

 

CAPÍTULO II 

DA NATUREZA DA MONOGRAFIA 

 

Artigo 3° - A Monografia pode ser de natureza teórica ou teórico-empírica, evidenciando as 

capacidades de criação, investigação e argumentação do estudante, de maneira articulada e 

formalmente correta. 
 

Artigo 4° - A orientação da Monografia deverá ser realizada por docente do curso de 

Pedagogia e que já tenha defendido uma Monografia. 
 

Parágrafo único - Faculta-se ao orientador o direito de escolha e de convite de um co-

orientador, figura escolhida dentro ou fora da Pedagogia, com domínio da área. 
 

Artigo 5° - A Monografia deverá ser um trabalho inédito, assim, o aluno não poderá 

apresentar como monografia, trabalho idêntico a outro já apresentado para qualquer fim, 

ainda que em outra instituição que não a UFMS. 
 

Parágrafo único - A identificação de cópia, de parte ou da totalidade da monografia, implica 

na reprovação do aluno em qualquer período de sua elaboração, cabendo ao Colegiado do 

Curso de Pedagogia julgar e aplicar a sanção devida. 
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                          CAPÍTULO III 

                             DA COMPETÊNCIA DO COORDENADOR DE CURSO 
 

 

  

     

 

Artigo 6° - Compete ao Coordenador do Curso: 

(a) estipular prazos finais para entrega das cópias da monografia à Coordenação do 

Curso, da composição das bancas examinadoras e das atas de pareceres da 

Monografia; 

(b) organizar o processo de apresentação do trabalho monográfico de caráter 

obrigatório; 

(c) divulgar a composição da banca examinadora do trabalho monográfico do aluno. 
 

 

CAPÍTULO IV 

DA COMPETÊNCIA DO PROFESSOR DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO II 

 

Artigo 7º - Compete ao Professor da disciplina Pesquisa em Educação II:  
(a) divulgar a relação de temáticas educacionais que estejam sendo trabalhadas por 

professores e grupos de pesquisa do Curso de Pedagogia no CPTL/UFMS; 

(b) distribuir os projetos de pesquisa desenvolvidos na disciplina de “Pesquisa em 

Educação II” para os possíveis orientadores
1
. 

 

CAPÍTULO V 

DA COMPETÊNCIA DO ORIENTADOR 

 

Artigo 8° - É dever do orientador:  
(a) atender, semanalmente, seus orientandos, em horário previamente fixado para 
proceder orientação teórica, metodológica e bibliográfica do estudo monográfico

2
;  

(b) lavrar a ata de pareceres da Monografia, assinada pela Banca Examinadora, a 

qual será arquivada no Colegiado de Curso com os pareceres dos professores da Banca 

em anexo e a menção da aprovação ou reprovação devidamente registrada no SISCAD; 

(c) oficializar junto ao Colegiado de Curso a escolha de co-orientadores para auxiliá-

lo nas orientações; 

(d) requerer ao Colegiado, por meio de Ofício, a avaliação da Monografia, indicando 

os membros da Banca Examinadora por ele constituída e dentro do período definido e 

aprovado pelo Colegiado; 

(e) entregar uma cópia impressa ou gravada em CD da Monografia ao Colegiado do 

Curso 

(f) encaminhar, para apreciação, a Monografia do seu(s) orientando(s) aos membros da 

Banca Examinadora, por ele constituída; 

                                                      
1
 O aluno, ao entregar seu projeto de pesquisa, indicará três nomes de possíveis orientadores. Os professores 

indicados, após leitura dos projetos, irão se manifestar quanto às suas possibilidades de orientação. A comissão 

elaborará uma planilha com esses dados e efetuará a distribuição orientandor/orientando. 
 

 
2
 A Coordenação do Curso de Pedagogia deverá providenciar uma Ficha de Orientação para controle do  orientador de suas 

atividades. 
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(g) presidir os trabalhos de apresentação da(s) Monografia(s) de seu(s) orientando(s). 

 

 

CAPÍTULO VI   
DA COMPETÊNCIA DO ORIENTANDO 

 

Artigo 9° - É dever do orientando:  
(a) cumprir o cronograma de reuniões e de atividades fixado com o professor-orientador; 

(b) entregar três cópias impressas ou gravadas em CD, da Monografia ao professor-

orientador, no dia por ele definido. 
 
 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO 

 

Artigo 10 - A banca de Monografia de graduação de Pedagogia deverá ser composta pelo 

orientador e por dois membros. 
 

Artigo 11 – Dois dos membros da banca poderão ser externos ao curso de Pedagogia. 

 

Parágrafo único - Considera-se como membro externo, para efeito desta norma, todo 

professor de outro curso da UFMS ou de outra instituição de ensino e que tenha defendido 

uma monografia. 
 

Artigo 12 - Um dos membros da banca deverá ter grau mínimo de mestre. 

 

Artigo 13 - Os membros da banca deverão ser aprovados pelo orientador com o aceite do 

Coordenador de Curso e dever-se-á observar, principalmente, o critério de afinidade com o 

objeto do trabalho submetido à avaliação. 
 

Artigo 14 - Todos os integrantes da banca participarão da atribuição da menção final. 

 

Artigo 15 - O graduando, obrigatoriamente, deverá depositar a versão eletrônica da versão 

final da monografia na Secretaria do Colegiado de Curso da Pedagogia. 
 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS MUDANÇAS DE ORIENTADOR 

 

Artigo 16 – Após o processo de distribuição de orientadores, a troca será permitida apenas 

em duas situações: 

I- Por parte do orientador, havendo desistência de orientação, o orientador deverá 

encaminhar o caso ao colegiado do curso para que seja escolhido um sucessor. 

II- Por parte do orientando, que deverá entregar uma solicitação por escrito, justificando 

a necessidade de troca ao Colegiado do Curso, que julgará a possibilidade de alteração. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 17 - Casos omissos nesta norma deverão ser encaminhados ao Colegiado do Curso de 

Pedagogia. 
 
 
 
 

Regulamento da Disciplina TCC (0931652)         SEI 23448.006476/2018-38 / pg. 5

12/12/2018

BS N° 6937
Pg. 31


