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INTRODUÇÃO 

 

 Como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Licenciado em 

Filosofia, os discentes do Curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade presencial, da 

Universidade Federal de Lavras terão de defender publicamente um Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), que consistirá numa Monografia e num Plano de Curso. O 

presente regulamento tem como objetivo a normatização do processo de desenvolvimento 

do TCC e seu cumprimento é responsabilidade do Colegiado do Curso de Licenciatura 

em Filosofia, modalidade presencial. 

 

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos e Definições 

 

Art. 1
o
 O TCC tem por objetivo principal proporcionar ao discente oportunidade de 

realizar 1) um estudo sobre tema(s) e/ou autor(es) e/ou problema(s) da tradição filosófica 

e 2) um Plano de Curso contemplando o conteúdo pesquisado. 

 

Art. 2
o
 O TCC deverá ser individual, sob a orientação de um docente da área de Filosofia 

do Departamento de Ciências Humanas, com a possibilidade de coorientação.  

 

 

CAPÍTULO II 

Das disciplinas e procedimentos necessários 

 

Art. 4
o
 A partir do 5º período do Curso, o estudante deverá matricular-se na disciplina 

“Trabalho de Conclusão de Curso I”, primeira disciplina de um conjunto de quatro (I, II, 

III, IV) que deverão ser cursadas semestralmente até o 8º período do Curso.  

 

Art. 5
o
 Cada disciplina terá um professor responsável, com a atribuição de encaminhar e, 

quando for o caso, reencaminhar os discentes, conforme seus interesses de pesquisa, para 

professores orientadores com perfil adequado.  



§ 1
o
 Os professores orientadores serão oportunamente alocados nas respectivas 

disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso de seus orientandos, com a 

responsabilidade de atribuição de notas. 

   

§ 2
o
 Na disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso IV”, o discente deverá: 

I - Oficializar a Banca Examinadora (composta pelo professor orientador e por mais dois 

docentes com, no mínimo, a titulação de mestre) e a data da defesa; 

II - Entregar três cópias impressas do TCC na Secretaria do DCH com pelo menos 30 

dias de antecedência em relação à data prevista para a defesa  

III - A data prevista para a defesa deve anteceder em, no mínimo, 20 dias úteis, o término 

do período letivo em curso; 

IV - É facultativa apresentação pública do TCC, perante a Banca Examinadora, sob a 

forma de exposição oral de, no máximo, 20 minutos, antes da arguição da Banca; 

V - Cada arguidor da banca tem direito a, no máximo, 20 minutos para a arguição, bem 

como o discente, após cada arguição, tem direito a 20 minutos para apresentar respostas e 

esclarecimentos; 

VI - Entregar na secretaria do DCH versão final do TCC até 15 dias úteis após a defesa 

em uma cópia em via eletrônica (arquivo pdf ou doc ou odt), contendo, se houver, as 

correções requisitadas pela Banca Examinadora. A cópia deverá ser acompanhada de 

documento impresso assinado pelo orientador atestando ciência do conteúdo final do 

TCC; 

VII - Assistir às defesas de TCC dos demais discentes matriculados, podendo a ausência 

ser justificada. 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

Sobre a Orientação 

 

Art. 6
o
 A orientação para o desenvolvimento do TCC deve ser garantida a todos os 

discentes do Curso de Licenciatura em Filosofia. Deverá ser exercida por um orientador 

pertencente à área de Filosofia do DCH ou em coorientação, devidamente formalizada, 

com um docente de outra área e/ou Instituição de Ensino Superior. 

 

Parágrafo único - No caso de impossibilidade de continuidade da orientação por motivos 

de quaisquer natureza, o fato deve ser comunicado por escrito pelo orientador ou pelo 

discente ao professor responsável pela disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso” em 

que o discente estiver matriculado, com a devida justificativa. Caberá ao professor 

responsável da disciplina, em conjunto com o estudante, proceder à substituição do 

orientador e encaminhar as definições ao Colegiado do Curso de Licenciatura em 

Filosofia. 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

Sobre o Projeto de TCC e a sua execução 

 

Art. 7
o
 O processo de execução do TCC inicia-se, impreterivelmente, com a matrícula do 

discente na disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso I”, em cujo término o estudante 

deverá ter escrito e apresentado em seminário o Projeto de TCC, com estrutura definida 

pelo orientador.  

 

§1
o
 Até o término da disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso I”, uma cópia impressa 

do Projeto de TCC deve ser entregue ao Colegiado do Curso de Licenciatura em 

Filosofia. 

 



§2
o
 A execução do TCC nas disciplinas “Trabalho de Conclusão de Curso II, III e IV” 

deverá pautar-se no Projeto de TCC apresentado, podendo haver nele modificações, 

conforme aval do orientador e apresentação de justificativa ao Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Filosofia. 

 

§3
o
 Havendo necessidade de alteração do Projeto de TCC, ele deverá ser reapresentado 

ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Filosofia, modalidade presencial, para 

substituição. 

  

§4
o 

Após elaboração do Projeto de TCC, o orientador pode submetê-lo, conforme sua 

avaliação e interesse do discente, a um programa de iniciação científica, de forma a 

conciliar a redação do TCC com a iniciação. 

 

CAPÍTULO V   

Sobre a Normatização do TCC 

 

Art. 8
o
 O TCC deverá ser apresentado conforme especificações vigentes nesta 

Universidade, em respeito à sua forma e apresentação. Estas normas estão especificadas 

no documento “Manual de normalização e estrutura de trabalhos acadêmicos: TCC, 

monografias, dissertações e teses”, disponível no endereço eletrônico da Biblioteca 

Universitária da UFLA. 

 

CAPÍTULO VI  

Sobre a Avaliação do TCC 

 

Art. 9
o
 O desempenho acadêmico do discente nas disciplinas “Trabalho de Conclusão de 

Curso I, II, III” será resultado da avaliação do orientador, conforme relatório de 

atividades, a ser enviado ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Filosofia. O 

desempenho acadêmico do discente na disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso IV” 

será resultado da avaliação da Banca Examinadora a respeito do conteúdo escrito e da 

defesa pública do TCC. 



 

Art. 10 Será considerado aprovado o discente que obtiver média igual ou superior a 60 

pontos em “Trabalho de Conclusão de Curso I, II, III” na avaliação do orientador e, no 

caso de “Trabalho de Conclusão de Curso IV”, da Banca. 

 

Parágrafo único – Na disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso IV”, a atribuição da 

nota estará condicionada ao inciso VI, do §2, do art. 5º. 

 

CAPÍTULO VII 

Dos casos omissos 

 

Art. 11
 
Os casos omissos neste Regulamento serão apreciados pelo Colegiado do Curso 

de Licenciatura em Filosofia, modalidade presencial. 
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