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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (2020), às 9:30 horas, reuniram-se
virtualmente, via app HANGOUTS MEET, os professores doutores membros do Núcleo Docente
Estruturante do Departamento Acadêmico de Geografia: Siane Cristhina Pedroso Guimarães Silva, Ta�ana
dos Santos Malheiros, João Paulo de Assis Gobo, Eliomar Pereira da Silva Filho e Maria das Graças Silva
Nascimento Silva para analisar e deliberar o seguinte: Pauta 1) REGULAMENTO DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO – TCC, DE GEOGRAFIA;Pauta 2) Detalhamento de Projetos Especiais; Pauta 3)
Outros. Informes: A Professora Siane inicia a reunião informando que a Profa. Ta�ana dos Santos
Malheiros, conforme solicitado por este NDE, havia encaminhado a proposta de Regulamento de TCC do
curso de Geografia, baseada nas decisões tomadas pelo Núcleo Docente estruturante em todas as
reuniões anteriores, PPC do curso e legislações per�nentes.  Encaminhamentos: 1) O Professora Siane
Cristhina Pedroso Guimarães Silva faz a leitura da Ata da reunião do NDE do dia 19/08/2020. Após
discussão e aprovação de todos a ata foi assinada por todos os membros presentes. Pauta 1) A Professora
Ta�ana dos Santos Malheiros inicia a leitura do Regulamento de TCC proposto, pontuando capítulo a
capítulo conforme descrito abaixo, para apreciação e discussão. Após a apreciação e pontuações de todos
os membros do NDE presentes na reunião, o Regulamento foi aprovado.

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE, do Departamento Acadêmico de Geografia, cons�tuído com base
no Parecer CONAES N.º 04, de 17 de junho de 2010, criado por meio da Portaria 010/NCET de 15 de
março de 2011 e atualizado pela PORTARIA Nº 17/2020/SEC-NCET/NCET/UNIR, considerando:

A necessidade de elaboração do Regulamento referente ao Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito
deste Departamento Acadêmico;

A RESOLUÇÃO Nº XXX, DE XX DE XXX DE 2020;

As indicações previstas na Resolução 278/2012/CONSEA;

O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho, tal como prevê a finalidade da Educação no Art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
9.394/96;

Os incisos II e III do Art. 3º da LDB 9.394/96: II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber; e, III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; as
definições de avaliações, suas formas e seus conteúdos seguem o Projeto Polí�co Pedagógico dos Cursos,
a liberdade e as concepções teórico-metodológicas dos docentes;

Resolução nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação que Define as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura) e para a formação con�nuada;

As disposições em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso presentes no Projeto Polí�co Pedagógico
do Curso de Licenciatura em Geografia.

 

RESOLVE:
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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ART. 1º. Este regulamento ins�tui as orientações técnicas rela�vas aos procedimentos de realização,
orientação, acompanhamento, avaliação e outras questões rela�vas ao Trabalho de Conclusão de Curso –
TCC – do curso de Licenciatura em Geografia deste Departamento Acadêmico.

ART. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – cons�tui um componente curricular obrigatório e
representa o resultado final de um processo de pesquisa e de ensino-aprendizagem de natureza autoral e
individual no campo da ciência geográfica, em específico, na temá�ca da Geografia e Ensino, Ensino da
Geografia e Educação Geográfica.

ART. 3º As seguintes componentes curriculares do curso de Licenciatura em Geografia são essenciais para
a formação do pensamento crí�co-cien�fico e teórico-prá�co no campo da pesquisa geográfica e,
portanto, para a elaboração do projeto de TCC e do respec�vo trabalho de conclusão de curso, são elas:
HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO; MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA; TEORIA E
MÉTODO DA GEOGRAFIA, outrossim, todos os demais componentes específicos rela�vos ao campo do
conhecimento geográfico e do ensino da Geografia.

ART. 4º. Dada a natureza introdutória e a posição inicial das disciplinas destacadas acima na estrutura
curricular do curso, recomenda-se que o Projeto de TCC seja elaborado, processualmente, ao longo do
desenvolvimento do curso de graduação e, não somente, em seus semestres finais.

 

CAPÍTULO II

OBJETIVOS

ART. 5º. São obje�vos do TCC, promover e/ou aprimorar:

1. A indissociabilidade entre as a�vidades de ensino, de pesquisa e de extensão acadêmicas;

2. A iniciação aos procedimentos teórico-prá�cos da pesquisa cien�fica na área da Geografia, em
específico, na temá�ca da Geografia e Ensino, Ensino da Geografia e Educação Geográfica;

3. A compreensão dos mecanismos de apreensão teórica-metodológica do objeto pesquisado -
Geografia e Ensino, Ensino de Geografia e Educação Geográfica;

4. A habilitação para o manuseio teórico-prá�co da leitura, da escrita e da exposição oral acadêmico-
cien�fica e suas especificidades;

5. A habilitação inicial para a atuação em a�vidades de pesquisa par�cipa�va na área de Ensino de
Geografia por meio das a�vidades desenvolvidas nos Estágios Supervisionados;

6. A iden�ficação da importância do processo da pesquisa cien�fica caracterizado como um processo
par�cular de ensino-aprendizagem, de formação inicial discente qualificada para o consequente
impacto posi�vo no exercício profissional do magistério;

7. O processo de iniciação à pesquisa cien�fica no campo para o prosseguimento dos estudos em
programas de pós graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado.

8. A formação dos/das profissionais do magistério comprome�dos/das com um projeto social,
polí�co e é�co que contribua para a consolidação de uma nação soberana, democrá�ca, justa,
inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento
e à valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda forma de discriminação.

 

CAPÍTULO III

COORDENAÇÃO DE TCC
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ART. 6º. Das funções da Coordenação de TCC:

1. Cabe à Coordenação de TCC indicar as linhas de pesquisas em que se inscrevem os/as docentes do
Curso, discu�r com os acadêmicos as possibilidades de realização do TCC, a organização das
orientações e o ar�culação entre discentes e Orientador/a;

2. A Coordenação de TCC deve observar e fazer respeitar os prazos e datas estabelecidas pelo
Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso, pelo Núcleo Docente Estruturante o e pelo
Calendário Acadêmico que versa sobre os prazos e datas para entregas de notas e as demandas
para informar às instâncias administra�vas os/as discentes concluintes e as notas ob�das;

3. A Coordenação de TCC publicará a composição das bancas examinadoras de TCC aprovadas por
meio da deliberação do Núcleo Docente Estruturante - NDE - do Departamento Acadêmico de
Geografia;

4. A Coordenação de TCC, como membro do NDE, poderá compor as bancas examinadoras de TCC
quando houver proximidade temá�ca com a pesquisa apresentada;

5. A Coordenação de TCC mediará eventuais impasses entre Professor/a Orientador/a e o/a Discente
de TCC;

6. A publicação das notas no SIGAA é de responsabilidade do Professor/a Orientador/a, o qual deverá
encaminhar a mesma, junto a Ata de Defesa a Coordenação de TCC para acompanhamento das
a�vidades realizadas pelo acadêmico, e a entrega da versão final digitalizada para a publicação no
Repositório da UNIR.

 

CAPÍTULO IV

PROFESSOR/A ORIENTADOR/A

 ART. 7º. Das funções do/da Professor/a Orientador/a de TCC:

1. Compreende-se que a elaboração de TCC deve ser acompanhada por professor/a orientador/a,
vinculado/a ao corpo docente da Universidade Federal de Rondônia, com previsão em plano de
trabalho para o número de orientações e as horas des�nadas, conforme dispõe a Resolução
065/2008/CONSAD, incluindo-se a previsão de horas para contatos periódicos com a Coordenação
de TCC do Departamento Acadêmico de Geografia;

2. É responsabilidade do/a Professor/a Orientador/a acompanhar o processo de desenvolvimento do
TCC e, desse modo, recomenda-se o uso de Ficha de Orientação, renovada semestralmente com
diretrizes, prazos, assim como, a assinatura do Termo de Responsabilidade para o cumprimento das
a�vidades propostas, assinados pelo/a orientando/a e seu/sua respec�vo/a orientador/a;

3. O/A Professor/a Orientador/a é membro nato e atuará como presidente da banca examinadora,
podendo ser subs�tuído por mo�vos de força maior, no ato da defesa, nesta posição pelo/a co-
orientador/a, o/a chefe de departamento ou o/a vice-chefe de departamento;

4. A co-orientação é permi�da nos processos de elaboração do TCC se for de comum acordo entre o/a
professor/a orientador/a e seu/sua orientando/a, após avaliação e aprovação pelo NDE, sendo
vetada a par�cipação do/da co-orientador/a na banca examinadora, salvo casos especiais;

5. A co-orientação, quando autorizada pelo NDE, acontecerá em casos especiais em que tenha sua
par�cipação jus�ficada pela afinidade com o tema da pesquisa. Sua par�cipação na banca
examinadora não incidirá no processo de avaliação;

6. O/A professor/a co-orientador/a, obrigatoriamente, deve fazer parte do quadro permanente desta
ins�tuição.

 

CAPÍTULO V
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DISCENTE ORIENTANDO/A

ART. 8º. Das obrigações do/da discente de TCC:

1. Os/As acadêmicos/as que estão regularmente matriculados no componente curricular devem ter
conhecimento do Regimento de Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura em Geografia,
apresentar proposta de estudo e de trabalho à Coordenação de TCC e indicar possível Professor/a
Orientador/a tendo em vista a afinidade a linha de pesquisa e ao desenvolvimento teórico, técnico,
ar�s�co e intelectual;

2. É responsabilidade do/a discente orientando/a cumprir as a�vidades propostas no seu plano de
estudos e de trabalho apresentado à Coordenação de TCC e ao/à Professor/a Orientador/a;

3. É responsabilidade do/a discente acompanhar as indicações presentes na Ficha de Orientação, a
renovação periódica das suas diretrizes, dos prazos e manter a assinatura do Termo de
Responsabilidade atualizado semestralmente para o cumprimento das a�vidades propostas;

4. O/A discente orientando/a deverá manter o/a Professor/a Orientador/a atualizado a respeito do
cumprimento das a�vidades previstas nos planos de estudos e de trabalho e das possibilidades de
cumprimento dos prazos para finalização da pesquisa e da redação do TCC;

5. O/A discente orientando/a deverá comparecer às reuniões periódicas de acompanhamento do
trabalho de pesquisa, convocadas pela Coordenação do TCC e pelo/a Professor/a Orientador/a do
TCC para a apresentação dos resultados parciais ob�dos;

6. O/A discente orientando/a deverá se comprometer com a redação de um trabalho final de curso
individual, autoral e livre de qualquer situação de plágio.

 

CAPÍTULO VI

BANCA EXAMINADORA

ART. 9º. As bancas examinadoras devem ser públicas e, desse modo, cabe ao Coordenador de TCC
comunicar à Coordenação do Curso as datas e horários das bancas de avaliação para posterior
divulgação.

ART. 10. A banca examinadora deve ser composta de três membros, sendo o/a presidente o/a professor/a
orientador/a, um/uma professor/a membro do NDE, de acordo com a proximidade do tema e mais um
docente que pode ser convidado externo. Os professores devem ter formação em Geografia ou área afim
e afinidade temá�ca com a pesquisa, que avaliará a compa�bilidade do produto final e/ou do ar�go
cien�fico, com a formação do estudante na ciência geográfica;

ART. 11. Não é permi�da a par�cipação de membros na banca examinadora de TCC que possuam
parentesco até terceiro grau ou vínculo conjugal/afe�vo com o graduando;

ART. 12.  A par�cipação do examinador poderá ser por via on line por meio de teleconferência ou
tecnologias de comunicação equivalentes, em casos excepcionais previsto na Lei;

ART. 13. Nos casos excepcionais, previstos na Lei, em que não for possível a realização de banca
presencial (inclusive do/da graduando/a), esta poderá ser por via on line, por meio de teleconferência ou
tecnologias de comunicação equivalentes, desde que homologada pelo CONDEP, permi�da o acesso de
público externo e amplamente divulgada.

 

CAPÍTULO VII

FORMATO, PRAZOS, AVALIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO

ART. 14. DO TCC: carga horária, formato, prazos, calendário, avaliação, conceito final e consolidação:

1. A carga horária do TCC, é de 100 horas (05 créditos) não presencial, devendo sua realização ter a
supervisão da Coordenação de TCC e o acompanhamento e a orientação pelo/a respec�vo/a
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orientador/a;

2. O TCC compreende um trabalho de final de curso, resultante de um processo e de um projeto de
pesquisa e de ensino-aprendizagem, no formato digitado e de acordo com as normas técnicas
apresentadas pelas seguintes NBR´s: NBR 6023, NBR 6027, NBR 6028, NBR 10520, NBR 14724 em
suas versões atualizadas;

3. O TCC deverá conter no mínimo 30 (trinta) páginas e preferencialmente, no máximo 50 (cinquenta)
páginas, excluídos os elementos pré-textuais e os elementos pós-textuais;

4. A defesa pública do TCC deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias antes do prazo final con�do no
calendário acadêmico do ano vigente;

5. A versão para avaliação da banca de TCC cons�tuída deverá ser entregue com, no mínimo, 15 (dez)
dias de antecedência da data da defesa agendada;

6. f) Em termos avalia�vos, as notas serão emi�das de 0 a 10 (zero a dez) exigindo-se para a
aprovação, o mínimo de 6 (seis) pontos, em conformidade com o Apêndice D desse documento e
em 2 (dois) grupos de conceitos: o referente às questões do trabalho escrito e o referente às
questões da apresentação/exposição oral dos resultados da pesquisa;

7. A verificação de plágio no trabalho, pelo/a orientador/a, pela coordenação de TCC ou pelos
membros da banca avaliadora resultará em reprovação e responsabilidade legal do acadêmico pelo
ato;

8. A contar da data de aprovação do trabalho pela banca examinadora o graduando terá o prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos para entregar a versão final corrigida e digital a qual, após
homologação por escrito do orientador(a), deverá ser encaminhada à Coordenação do TCC;

9. O acadêmico que não entregar o TCC para defesa e/ou a versão revisada pós-defesa, liberada
formalmente pelo/a seu/sua respec�vo/a orientador/a, à coordenação de TCC, em prazo
es�pulado nesse regulamento e no calendário aprovado semestralmente pelo NDE, será reprovado
sem direito a avaliação reposi�va e deve realizar nova matrícula neste componente curricular para
finalizar seus estudos com pleno êxito;

10. Com o trabalho aprovado e corrigido, o/a graduando/a deverá entregar exemplares digitais ao/à
Professor/a Orientador/a, o qual os encaminhará a Coordenação de TCC para posteriormente
serem encaminhadas para a Biblioteca Central da UNIR, para Acervo Digital do Departamento
Acadêmico de Geografia, para cada membro da banca e seus respec�vos suplentes, além de
autorização para divulgação.

 

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Qualquer dúvida ou problema entre o/a professor/a orientador/a e o/a discente orientando/a
deve ser comunicado à Coordenação do TCC, inicialmente, ou à Presidência do NDE, em sequência, o
mais breve possível, para que as providências necessárias sejam tomadas.

Art. 16. Os casos omissos e/ou que não constam nesse Regulamento serão resolvidos pela Coordenação
do TCC, inicialmente; pela Presidência do NDE, em sequência; e em terceira instância pela Chefia do
Departamento Acadêmico de Geografia ou Colegiado Departamental.

Art. 17. Este regulamento entra em vigor a par�r da data de aprovação no Conselho do Departamento.

 

Pauta2) Detalhamento de Projetos Especiais. Devido a demanda da pauta 1 ser muito extensa, esta
pauta ficou para a próxima reunião. Outro 1) O Prof. João Paulo Assis Gobo apresenta proposta inicial da
programação da Semana de Geografia. A proposta é composta de 03 (três dias) de a�vidades, com o
tema voltado para a “Pandemia causada pelo Covid19”. O Prof. João Paulo apresenta uma proposta
distribuída em a�vidade pela manhã e tarde, sendo: pela manhã no Primeiro dia (03/11/2020) uma Mesa
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de Abertura, com dois palestrantes e um moderador. Nas duas manhãs subsequentes ficam definidas
lives, sob a coordenação dos grupos de pesquisas, com a par�cipação de palestrantes externos e um
moderador interno. No período matu�no, das 14:30 as 17:30hs a proposta é des�nada a Seminários da
Pós-Graduação; e das 18 às 19:30hs, no 1º e 2 º dias (03 e 04/11/2020), os Grupos de Pesquisas teriam
esse período para sua apresentação ao público. No dia 5/11/2020, a conferência de encerramento com
um palestrante único. Todos os membros foram favoráveis a programação. Nada mais havendo a tratar, a
Senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por SIANE CRISTHINA PEDROSO GUIMARAES SILVA, Docente,
em 02/09/2020, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO ASSIS GOBO, Membro de Comissão, em
02/09/2020, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TATIANA DOS SANTOS MALHEIROS, Docente, em
03/09/2020, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DAS GRACAS SILVA NASCIMENTO SILVA, Docente,
em 07/09/2020, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELIOMAR PEREIRA DA SILVA FILHO, Docente, em
25/09/2020, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0484109 e
o código CRC 21A5ED5D.
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