
REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é relevante para a formação 

profissional do discente, tem a função de integrar os inúmeros conteúdos estudados 

nas disciplinas ofertadas durante o curso agregando valor ao seu aprendizado. 

O TCC é um tipo de trabalho acadêmico amplamente utilizado no ensino 

superior como forma de efetuar a avaliação final dos graduandos, contemplando a 

diversidade dos aspectos de sua formação universitária. O escopo e o formato do TCC 

variam entre os diversos cursos e entre diferentes instituições. No geral, é um trabalho 

que pode envolver tanto pesquisa experimental quanto pesquisa bibliográfica e/ou 

empírica. A modalidade do TCC será a monografia, a qual deverá ser elaborada 

individualmente.  

Monografia é um trabalho acadêmico dissertativo sobre um ponto particular de 

uma ciência, de uma arte, de uma localidade, sobre um mesmo assunto ou sobre 

assuntos relacionados. É um trabalho acadêmico que apresenta o resultado de 

investigação sobre tema único e bem delimitado. 

Trata-se de atividade acadêmica obrigatória para conclusão do Curso de 

Administração Pública, condição exigida, portanto, para todos os discentes 

matriculados.  

A escolha da área de atuação do TCC deve manter estreita relação com as 

temáticas do curso de Administração Pública, definida em campos de conhecimento 

ou núcleos temáticos. Além disso, sugere-se que a escolha do tema a ser trabalhado 

pelo discente no TCC seja de interesse do mesmo, pois passará um bom tempo 

pesquisando e escrevendo sobre a temática.  

As especificidades do conteúdo técnico-teórico ficarão a cargo de cada 

docente-orientador, devendo apresentar relevância para a Administração Pública e as 

interfaces que ela mantém com outros campos e áreas de conhecimento. 

 

II – REGULAMENTO 

 

DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 1º. O TCC em Administração Pública é atividade curricular indispensável à 

conclusão do curso e rege-se pelas presentes normas, respeitadas as diretrizes 



emanadas do Conselho Nacional de Educação e dos órgãos de deliberação superior 

da UFLA. 

 

Art. 2º. A construção do TCC em Administração Pública é realizada em duas etapas: 

I. A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I), na qual é desenvolvido 

o projeto de Monografia; 

II. A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), que envolve o 

desenvolvimento, conclusão e defesa, perante banca examinadora, da 

monografia. 

 

Art. 3º. A equipe envolvida com o TCC em Administração Pública é composta por: 

I. Docente da disciplina TCC I, como responsável pelos aspectos didático-

pedagógicos do TCC e responsável pela avaliação crítica do projeto de 

monografia; 

II. Docente da disciplina TCC II, como responsável pela organização das 

atividades relativas à monografia, bem como o estabelecimento do cronograma 

da disciplina; 

III. O Coordenador do Curso de Administração Pública, como co-responsável pelo 

cumprimento dos objetivos das disciplinas TCC I e TCC II, designando, 

juntamente com os docentes de TCC I e TCC II, docentes para a orientação 

dos discentes, quando necessário; 

IV. O docente orientador, como responsável pela orientação do projeto e da 

monografia; 

V. O docente co-orientador, como co-responsável pela orientação do projeto e da 

monografia, quando for o caso; 

VI. O discente matriculado nas disciplinas TCC I e TCC II deverá cumprir as 

atividades estabelecidas em cada uma das disciplinas, em conformidade com 

esse regulamento.  

 

DOS OBJETIVOS 

Art. 4º. O TCC é um componente curricular que tem como objetivo proporcionar ao 

discente: 

I. A dimensão de interdisciplinaridade, ainda que dentro do campo de estudos da 

Administração Pública; 

II. A oportunidade de aprofundar o estudo em áreas específicas do curso; 

III. A possibilidade da realização de um estudo teórico, teórico-prático ou teórico-

empírico. 



 

DA DURAÇÃO 

Art. 5º. O TCC tem duração de 340 (trezentas e quarenta) horas, sendo 68 (sessenta 

e oito) horas destinadas ao TCC I (trinta e quatro horas teóricas e trinta e quatro horas 

práticas), e 272 (duzentos e setenta e duas) horas destinadas ao TCC II (dezessete 

horas teóricas e duzentos e cinquenta e cinco horas práticas). Está localizado na 

matriz curricular do curso, no oitavo (TCC I) e nono períodos (TCC II). A carga horária 

das disciplinas será ofertada na modalidade semipresencial. 

 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Art. 6º. A matrícula na disciplina PRG126 – Trabalho de Conclusão de Curso I está 

condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:  

I. Conclusão de 50% dos créditos exigidos para a integralização curricular;  

II. Conclusão da disciplina GAE 284 - Metodologia de Pesquisa; 

III. Definir o orientador, entregar o histórico escolar constando o percentual mínimo 

de 50% da integralização curricular e preencher, juntamente com ele, o 

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO. O Termo de Aceite deverá ser 

entregue ao docente responsável pela disciplina TCC I impreterivelmente até o 

22o (vigésimo segundo) dia corrido, a partir do primeiro dia letivo do 

semestre em curso. 

 

Parágrafo único: O não cumprimento de qualquer um dos requisitos acima implicará 

no cancelamento da matrícula do discente na disciplina, pelo coordenador de curso. 

 

Art. 7º. Ao final do TCC I o discente deverá entregar ao docente responsável pela 

disciplina:  

I. O projeto de monografia, com o plano de trabalho para o TCC II (em apêndice);  

II. O TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DO PROJETO DE 

MONOGRAFIA, preenchido juntamente com o orientador.  

 

Art. 8º. A opção inicial de orientação no TCC I é do discente, porém, cada orientador 

poderá ter no máximo 4 discentes sob sua orientação. Em ultrapassando esse 

número, o docente responsável pela disciplina TCC I deverá encaminhar um 

memorando ao Colegiado do Curso, o qual ficará responsável pela decisão final de 

indicação da orientação.  

 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 



 

 

Art. 9º. A matrícula disciplina PRG226 – Trabalho de Conclusão de Curso II está 

condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:  

I. Conclusão de 80% dos créditos exigidos para a integralização curricular;  

II. Conclusão da disciplina PRG 126 - Trabalho de Conclusão de Curso I; 

III. Definir o orientador, se necessário, entregar o histórico escolar constando o 

percentual mínimo de 80% da integralização curricular e preencher, juntamente 

com ele, o TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO. O Termo de Aceite deverá 

ser entregue ao docente responsável pela disciplina TCC II impreterivelmente 

até o 22o (vigésimo segundo) dia corrido, a partir do primeiro dia letivo do 

semestre em curso. 

 

Parágrafo único: O não cumprimento de qualquer um dos requisitos acima implicará 

no cancelamento da matrícula do discente na disciplina, pelo coordenador de curso. 

 

Art. 10º. Durante o TCC II o discente deverá:  

 

I. Preencher, juntamente com o orientador, o REGISTRO DE AGENDAMENTO 

DA DEFESA DO TCC II e entregar à Secretaria dos Colegiados, no mínimo 15 

dias antes da data prevista para a defesa. O registro de agendamento da 

defesa deverá conter, obrigatoriamente, a data, horário, local, banca de defesa 

e as assinaturas do orientador e dos membros da banca; 

II. Entregar uma cópia impressa da monografia com o parecer do orientador, 

juntamente com uma carta convite para cada membro da banca, no mínimo 15 

dias antes da defesa; 

III. Retirar na Secretaria dos Colegiados um envelope com todos os documentos 

necessários para o dia de sua apresentação de monografia (defesa). O 

envelope deverá conter a ATA DA DEFESA, o TERMO DE CESSÃO DE 

DIREITOS AUTORAIS, FICHAS DE AVALIAÇÃO DO DISCENTE e 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PLÁGIO. Tal envelope deverá ser lacrado 

e entregue na mesma secretaria imediatamente após a defesa, com todos os 

documentos devidamente preenchidos e assinados. 

IV. Defender o TCC no mínimo 21 dias antes do prazo final de lançamento de 

notas no SIG, segundo o calendário acadêmico do semestre em curso. 

 



Art. 11º. A opção inicial de orientação no TCC II é do discente, porém, cada orientador 

poderá ter no máximo 4 discentes sob sua orientação. Em ultrapassando esse 

número, o docente responsável pela disciplina TCC II deverá encaminhar um 

memorando ao Colegiado do Curso, o qual ficará responsável pela decisão final de 

indicação da orientação.  

 

Art. 12º. Após a apresentação de sua monografia e feitas as correções sugeridas pela 

banca, o discente deverá entregar, no prazo de 10 dias antes do prazo final de 

lançamentos de notas no SIG, segundo o calendário acadêmico do semestre em 

curso, uma cópia impressa e encadernada e outra em CD/DVD no formato PDF, na 

Secretaria dos Colegiados de Cursos.  

 

DOS DIREITOS DO ORIENTADO 

 

Art. 13º. Receber orientação para realizar suas atividades previstas nas disciplinas 

TCC I e TCC II.  

 

Art. 14º. Expor ao Colegiado do Curso de Administração Pública, em tempo hábil, 

problemas que dificultem ou impeçam a realização do TCC, para que possa buscar 

soluções e solicitar aos docentes das disciplinas TCC I e TCC II o conceito X, 

conforme prevê o Art. 81 da Resolução CEPE nº 42. Tal solicitação deverá estar 

acompanhada de justificativa, assinada pelo orientador e entregue na Secretaria dos 

Colegiados.  

 

Art. 15º. Avaliar e apresentar sugestões que venham a contribuir com o 

aprimoramento contínuo desta atividade acadêmica. 

  

DOS DEVERES DO ORIENTADO 

 

Art. 16º. São deveres do orientado:  

 

I. Conhecer e cumprir as normas e exigências do TCC.  

II. Zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e equipamentos 

utilizados. 

III. Guardar sigilo de todos os dados das pessoas naturais e jurídicas envolvidas 

no TCC. 



IV. Comparecer às reuniões convocadas pelo orientador e/ou docente responsável 

pelas disciplinas TCC I e TCC II, conforme o seu calendário de atividades. 

V. Outros cometimentos correlatos e/ou supervenientes que decorram de 

decisões dos docentes das disciplinas TCC I e TCC II ou da Coordenação do 

Curso de Administração Pública. 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 17º. Compete aos docentes responsáveis pelos TCC I e II em Administração 

Pública: 

I. Responder perante a Coordenação do Curso de Administração Pública da 

efetivação do TCC dos discentes segundo as normas estabelecidas; 

II. Prestar informações e esclarecimentos sobre as normas e procedimentos 

necessários à realização do TCC; 

III. Presidir reuniões com os discentes sempre que houver convocação e sempre 

que novas diretrizes sejam dadas aos discentes, e que não estejam 

contempladas no regulamento do TCC; 

IV. Outras atribuições correlatas que lhe forem designadas pela Coordenação do 

Curso de Administração Pública. 

 

DA FORMA 

 

Art. 18º. O discente realizará o TCC, na modalidade monografia, com temática na 

área de Administração Pública, podendo ser oriundo de: 

I. Imersão em pesquisa; 

II. Atividade de extensão; 

III. Estágio; 

IV. Experiência profissional. 

  

DA MONOGRAFIA E DEFESA 

 

Art. 19º. A estrutura da monografia e seu formato estão definidos no Manual de 

Normalização e Estrutura de Trabalhos Acadêmicos da Universidade Federal de 

Lavras, disponível no sítio eletrônico da Biblioteca da UFLA, e deverão ser seguidos 

pelos discentes.  

 



§1º O projeto de monografia (TCC I) deverá conter: capa, folha de rosto, sumário, 

introdução, referencial teórico, metodologia, referências e o plano de trabalho da 

monografia. Os elementos textuais do projeto de monografia deverão conter no 

mínimo 15 e no máximo 30 páginas. 

 

§2º Os elementos textuais da monografia (TCC II) deverão conter no mínimo 30 

páginas. 

 

Art. 20º. A monografia deverá ser apresentada durante a disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso II, de forma oral, podendo utilizar recursos audiovisuais, aberta a 

comunidade universitária, com a presença da banca examinadora, com duração de 15 

minutos.   

  

§1º Após a apresentação, cada membro da banca examinadora realizará a arguição e 

apresentará sugestões à monografia, com duração de 15 minutos. 

 

§2º O orientado deverá realizar as correções e alterações determinadas pela banca 

examinadora até a data prevista para sua entrega à Secretaria dos Colegiados. 

 

§3º Na utilização de recursos audiovisuais, fica sob responsabilidade do discente o 

agendamento, conferência e devolução dos equipamentos. 

 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 21º. A avaliação do TCC I corresponde à análise do projeto de monografia, que 

será realizada pelo docente responsável pela disciplina TCC I, segundo os critérios por 

ele estabelecidos. 

 

§1º A aprovação ou reprovação do aluno na disciplina TCC I está condicionada às 

mesmas regras da Resolução CEPE Nº 42.  

 

Art. 22º. A avaliação do TCC II corresponde à análise da monografia e da defesa, que 

será realizada pelo docente orientador e o membro da banca. 

 

§1º A monografia deverá ser pontuada de 0 a 100, sem casas decimais, pelo docente 

orientador e pelo membro da banca, tendo peso de 70%. A nota final da monografia 

corresponderá à média simples entre as notas dos membros da banca. 



 

§2º A defesa da monografia deverá ser pontuada de 0 a 100, sem casas decimais, 

pelo docente orientador e pelo membro da banca, tendo peso de 30%. A nota final da 

defesa de monografia corresponderá à média simples entre as notas dos membros da 

banca. 

 

§3º A nota final do TCC II corresponderá à média ponderada das notas da monografia 

e da defesa. 

 

§4º A aprovação ou reprovação do aluno na disciplina TCC II está condicionada às 

mesmas regras da Resolução CEPE Nº 42.  

 

Art. 23º. Se for constatado que o projeto de monografia ou a monografia não é de 

criação do discente, é decorrente de plágio, o discente será automaticamente 

reprovado, além de estar sujeito a penalidades disciplinares, penais e civis.  

 

DA ORIENTAÇÃO E BANCA 

 

Art. 24º. São responsáveis pela orientação do TCC em Administração Pública: 

docentes efetivos, substitutos e temporários vinculados à Universidade Federal de 

Lavras.  

 

Art. 25º. Serão funções do orientador: assessorar o discente na elaboração do projeto 

de monografia e da monografia, zelar pelo cumprimento das normas que regem o TCC 

e conduzir os trabalhos da banca avaliadora, respeitando os tempos estipulados para 

a apresentação e defesa. 

 

Art. 26º. Poderão ser co-orientadores do TCC em Administração Pública: docentes 

efetivos, substitutos, temporários e discentes de doutorado vinculados à Universidade 

Federal de Lavras.  

 

Art. 27º. A banca examinadora deverá ser composta pelo orientador (presidente), um 

membro titular e um membro suplente, vinculados à Universidade Federal de Lavras. 

 

§1º Em casos excepcionais, a banca examinadora do TCC II poderá ser composta por 

um 3º (terceiro) membro externo à Universidade Federal de Lavras, com titulação 



mínima de mestre, desde que aprovado pelo Colegiado de Graduação em 

Administração Pública.  

 

Art. 28º. Poderão ser membros da banca examinadora do TCC em Administração 

Pública: docentes efetivos, substitutos, temporários e discentes de doutorado. 

 

 

III – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 29º. Compete ao Colegiado do Curso de Administração Pública zelar pelo 

cumprimento das Normas e resolver os casos omissos sobre o TCC. 

 

 


