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IX – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
 

9.1 – A organização do Trabalho de Conclusão de Curso  

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC consiste em uma atividade acadêmica 

obrigatória a integralização curricular podendo ser apresentada ao colegiado do curso sob 

a forma de monografia, artigo científico com publicação em revista ou livro, ou ainda 

pesquisa concluída apresentada em congresso regional, nacional ou internacional da 

categoria. Qualquer uma das formas de apresentação da produção científica do aluno 

deverá obrigatoriamente abranger uma das áreas temáticas abordadas na graduação, 

envolvendo preferencialmente uma ou mais disciplinas do curso.  

Através do trabalho de Conclusão de Curso – TCC o aluno deverá demonstrar 

conhecimento compatível com a habilitação adquirida, aprofundamento temático e 

conhecimento da bibliografia especializada, bem como, aprimorada capacidade de 

interpretação, visão crítica e aplicação da ciência enfocada sendo capaz de fazer a 

interlocução com as áreas afins. Não será aceito como TCC a pesquisa bibliográfica, este 

deve se constituir como uma pesquisa de campo e/ou experimental, individual e orientada 

prioritariamente por um docente da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, devendo 

ser avaliada pelo comitê de ética da UFAL, conforme a sua natureza e apresentada a uma 

comissão designada pelo colegiado para a sua avaliação.  

Poderão ser orientadores de TCC, os docentes da UFAL ou externos a ela 

obedecendo aos critérios pré-estabelecidos na regulamentação do TCC aprovada pelo 

Colegiado.  

O cumprimento desta atividade deverá ser realizado de acordo com os seguintes 

procedimentos:  

A Escolha do professor orientador; confirmação da orientação através da entrega 

do termo de compromisso de orientação (assinado pelo professor orientador); elaboração 

do calendário e horário a ser cumprido pelo orientando conforme cronograma publicado 

pelo Colegiado do Curso; Elaboração e apresentação do anteprojeto de pesquisa ao 

professor da disciplina; entrega da ficha de acompanhamento do orientador; Qualificação 

do trabalho; Defesa pública da monografia; publicação ou apresentação em encontro 

científico da área.  


