
REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 Este roteiro tem, por objetivo, reunir as instruções e documentos indispensáveis 

à realização do Trabalho de Conclusão do Curso de Teologia da UCPel, conforme as normas da 

ABNT. Nele, o aluno encontra a orientação correta sobre a natureza do TCC e seus objetivos.

 Além da observância das exigências previstas neste roteiro, o aluno deverá ficar atento 

aos avisos publicados sobre os prazos de entrega e também eventuais alterações que possam 

ocorrer. 

1 Natureza do TCC 

 Conforme as normas da ABNT, entende-se por TCC a apresentação sistemática 

de uma primeira experiência de investigação de reflexão teológica em torno de um autor ou tema 

específico. No caso do curso de Teologia, ele é um requisito indispensável para o término da 

graduação e está ordenado em duas componentes curriculares: TCC I onde, em aulas teóricas e 

pesquisa orientada, é definido1 o tema, problema e hipótese de trabalho e TCC II onde o 

Trabalho de Conclusão tomará corpo sob a orientação de docente do curso de teologia. O 

trabalho deverá constituir-se numa síntese integradora dos conhecimentos ao longo do estudo. 

Como síntese de um processo de aprendizagem, irá evidenciar um conjunto de conhecimentos, 

atitudes e habilidades. O TCC expressará o domínio dos conhecimentos fundamentais da sua 

área, da terminologia e dos conceitos que lhe são inerentes, dos seus métodos e técnicas 

próprios e demonstrará capacidade de articulação entre o teórico e o prático, atitude crítica e 

criatividade. 

 Enfim, o TCC, por ser um trabalho de investigação (ainda que de iniciantes) já 

deverá apresentar o rigor, a coerência e a sistematicidade decorrentes da atitude científica. Ele 

será sempre resultado da pesquisa, tanto no âmbito teórico como teórico-prático. 

 As modalidades de apresentação do TCC seguem as normas da ABNT. A 

estrutura da apresentação é constituída de três partes:  

 - Aspecto pré-textual (capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, 

epígrafes, resumo, listas, sumário); 

 - Corpo do trabalho (introdução, desenvolvimento, conclusão);  

 - A parte pós-textual (referências, glossário, apêndices, anexos).  

  A escolha da modalidade de TCC será definida, em conformidade com os 

critérios previamente analisados e discutidos, para cumprir as exigências estabelecidas pelo 

                                                             
1 Trata-se da realização do Projeto de Pesquisa. 



Curso. Em se tratando do Curso de Teologia, a escolha pela modalidade de TCC será a 

monografia.  

  

2 Monografia  

 Na origem histórica do termo monografia se encontra aquilo que até hoje 

caracteriza esse tipo de trabalho científico – seu sentido etimológico: mónos (um só) e graphein 

(escrever): dissertação a respeito de um assunto. 

 A monografia é caracterizada pela especificação, ou seja, a redução da 

abordagem a um só assunto, a um só problema. – esta é a sua qualidade essencial. Ela possui 

sentido lato e estrito. 

 Sentido lato - é todo trabalho científico de primeira mão que resulte de pesquisa, 

quase sempre bibliográfica e/ou documental. Segundo Salomon, estão incluídos nesta categoria: 

dissertações científicas, dissertações de mestrado, memórias científicas, os college papers das 

Universidades americanas, os informes científicos ou técnicos.  

 Sentido estrito - identifica-se com a tese: tratamento de um tema específico que 

resulte de pesquisa, com a intenção de apresentar uma contribuição relevante ou original e 

pessoal à ciência. 

 É preciso atentar para o uso escolar e acadêmico do termo monografia. Embora, 

em qualquer caso, guardem em comum com o emprego científico, o caráter de “ tratamento de 

um tema bem delimitado”, difere na qualidade da tarefa: o nível de investigação que a precede. 

Os trabalhos acadêmicos, mesmo os de Conclusão de Curso ainda são de iniciação. 

 Com relação a diferença entre a tese e a monografia. Convém estabelecer o 

elemento caracterizador da tese: ela deve ser exaustiva, quanto ao aprofundamento da parte 

teórica. 

 Quanto a originalidade (em relação a tese ou a monografia), esta significa, a 

rigor, pela própria etimologia “volta às fontes” (origem - quer dizer princípio/arché). Como 

primeira experiência, a monografia constitui-se numa preparação metodológica para futuros 

trabalhos de investigação. Por essa razão, sua estrutura assemelha-se às dissertações e teses. 

 A seguir, vejamos as normas de orientação e elaboração do TCC, bem como a 

sua apresentação e defesa.  

3 Normas de Orientação do TCC 

 a) O aluno do Curso de Teologia não será matriculado no TCC II, sem a 

permissão do coordenador do curso. 



 b) O coordenador do curso somente autorizará a matrícula em TCC II ao(à) 

aluno(a) que, estiver aprovado(a) em TCC I. 

 c) O orientador do TCC do Curso de Teologia convidado pelo aluno deverá ser 

professor do curso de Teologia. Todavia o aluno poderá solicitar outro catedrático fora do curso, 

contanto que atenda à orientação de docente vinculado ao curso. 

 d) O orientador do TCC precisará ter pelo menos dois encontros de orientação 

por mês com o aluno que está acompanhando, estabelecendo, obrigatoriamente, um ritmo 

mínimo mensal de trabalho conjunto. 

 e) O TCC precisa ser individual e constituir uma síntese pessoal que represente 

a trajetória do aluno ao longo do Curso. 

 f) O orientador ajudará o aluno a concluir seu trabalho dentro do semestre em 

que se matriculou no TCC. Entretanto, cabe ao discente buscar à orientação. 

 g) A apresentação do TCC será diante de uma Banca Examinadora, constituída 

por três professores: o(a) orientador(a) do(a) aluno(a), um(a) professor(a) convidado(a) pelo(a) 

aluno(a) e um(a) professor(a) indicado pela coordenação do curso. 

4 Normas para Elaboração, Apresentação e Defesa do TCC 

 4.1 Da elaboração 

 1 - Escolher um tema, ou tratar de um autor relevante da Teologia; 

 2 - Desenvolver um estudo monográfico que se constitua em síntese integradora 

dos estudos efetivados ao longo do curso; 

 3 - Em primeiro lugar, apresentar o tema e depois elaborar o problema; 

 4 - Usar a bibliografia adequada e suficiente, de acordo com a complexidade e 

extensão da temática proposta. 

 4.2 Da apresentação 

 1 - O trabalho será constituído pela introdução, desenvolvimento e conclusão; 

 2 - O corpo do trabalho conterá discussão, análise, descrição e explicação do 

problema formulado; 

 3 - A introdução apresentará os seguintes momentos: o problema, os objetivos e 

relevância ou importância do tema para a sua área de estudo, o método que desenvolverá para 

a análise de cada parte ou capítulo e apresentação dos capítulos. 

 4 - A conclusão é o momento da síntese. Por isso, primeiramente, deve-se 

retomar o problema, discutindo os principais resultados e enfoques estudados. Depois, o autor 

apresentará o seu posicionamento quanto ao problema, bem como as soluções propostas.      



 5 - Além das partes anteriormente mencionadas, o trabalho deverá conter: capa, 

folha de rosto, página do sumário e bibliografia, os demais itens são considerados opcionais. 

 6 - O trabalho de conclusão de curso seguirá as normas de apresentação do 

trabalho científico, conforme a ABNT – as quais já estão regulamentadas nas normas para 

trabalhos acadêmicos da UCPel. 

 7 - O corpo do trabalho (análise) deverá ser dividido em partes, capítulos e itens, 

conforme a necessidade e a complexidade do problema. 

 8 - O trabalho de conclusão de curso deverá ser entregue no prazo mínimo de 

15 dias, antes da data marcada para a apresentação e defesa. 

 9 - O TCC deverá ter um mínimo de 35 páginas de corpo (introdução, 

desenvolvimento e conclusão). 

 10 - No ato de entrega, o aluno irá protocolar o seu trabalho na secretaria do 

curso em três vias, destinando-se uma para cada membro da Banca Examinadora. 

 4.3 Da defesa 

 1 - O TCC deverá ser defendido, oral e publicamente, na presença dos(as) três 

professores(as) que constituirão a Banca Examinadora da seguinte forma: professor(a) 

orientador(a), professor(a) convidado(a) pelo(a) aluno(a) e  professor(a) indicado(a) pela 

coordenação do curso. 

 2 - Os critérios de avaliação serão os seguintes: 

● quanto à defesa oral: raciocínio lógico, compreensão das perguntas formuladas, 

capacidade de análise e síntese e correlação entre as partes constitutivas do 

trabalho; 

● quanto ao aspecto formal:  conforme itens correspondentes aos tópicos da 

“apresentação”; 

● quanto ao conteúdo: conforme itens correspondentes aos tópicos da elaboração 

e apresentação respectivamente. 

 3 - Cabe à Banca Examinadora: 

● Reunir-se antes da defesa, com o(a) presidente, indicado pela coordenação do 

curso, que coordenará os trabalhos para encaminhar a ordem e formato das 

intervenções. Após a defesa, o presidente e os demais componentes da banca 

reunir-se-ão para atribuir a nota ao candidato. Em seguida, o presidente 

anunciará ao candidato o grau obtido, bem como redigirá a ata da defesa que 

deverá ser assinada pelos membros da banca. 



● Após a aprovação, o (a) aluno (a) terá um prazo estipulado pela banca para 

entregar a versão definitiva do TCC em CD-ROM afim de ser arquivado pela 

UCPel. 
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