
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), na modalidade de monografia científica, é 

obrigatório e requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Filosofia, outorgado pela 

Universidade Católica de Pelotas. Compreendidas no 5º (quinto) e 6º (sexto) semestres do Curso, 

as atividades relacionadas a elaboração do projeto, a pesquisa teórica, a dissertação filosófica e 

a defesa, a partir da sólida formação filosófica adquirida ao longo do Curso, são orientadas por 

regulamento próprio. Dessa forma, no quinto semestre, na atividade de TCC I, que possui 60 

(sessenta) horas, 30 (trinta) horas teóricas e 30 (trinta) horas práticas, ocorre a escolha do tema 

e/ou autor, do orientador e a elaboração do projeto de pesquisa e, nas atividades de TCC II, 

previstas para o sexto semestre, compreendidas em 60 (sessenta) horas práticas para a pesquisa 

e a elaboração da síntese filosófica sob orientação de um professor do Instituto Superior de 

Formação Humanística (ISFH) escolhido previamente pelo estudante. 

Conforme as normas da ABNT, entende-se por Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a 

apresentação sistemática de uma experiência de investigação e reflexão filosófica em torno de um 

autor ou tema específico.  

O trabalho deverá constituir-se numa síntese integradora dos conhecimentos construídos 

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 a 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 do teórico como do teórico-prático. 

A modalidade de apresentação do TCC segue as normas da ABNT e o Guia de 

Normalização da Universidade Católica de Pelotas. Portanto, o TCC deverá ser apresentado em 

conformidade com os critérios previamente analisados e discutidos (cf. regulamento), para cumprir 

as exigências estabelecidas pelo Curso de Bacharelado em Filosofia. 

 

 

  



Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Este regulamento tem, por objetivo, reunir as instruções e documentos indispensáveis à 

realização do Trabalho de Conclusão do Curso de Filosofia 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 regulamento, o aluno deverá ficar atento aos 

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

 

1. Da natureza do TCC 

 

Conforme as normas da ABNT, entende-se por Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a 

apresentação sistemática de uma experiência de investigação e reflexão filosófica em torno de um 

autor ou tema específico. No caso do Instituto Superior de Formação Humanística (ISFH), ele é 

um requisito indispensável para o término da graduação, tanto na modalidade de Bacharelado 

como de Licenciatura, presencial e/ou a distância. 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, uma vez que 

se trata de um primeiro trabalho monográfico de pesquisa e síntese filosófica, já deverá apresentar 

o rigor, a coerência e a sistematicidade decorrentes da atitude científica. Ele será sempre resultado 

da pesquisa, tanto no âmbito do teórico como do teórico-prático, dependendo da especificidade 

de cada curso. 

A modalidade de apresentação do TCC segue as normas da ABNT e o Guia de 

Normalização da Universidade Católica de Pelotas. A estrutura da apresentação é constituída de 

três partes:  

- Elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, epígrafes, 

resumo, listas, sumário); 

- Elementos textuais (introdução, desenvolvimento, conclusão);  

- Elementos pós-textuais (referências, glossário, apêndices, anexos).  



Portanto, o TCC deverá ser apresentado em conformidade com os critérios previamente 

analisados e discutidos, para cumprir as exigências estabelecidas pelo Curso de Bacharelado em 

Filosofia.  

 

2. Da 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. Das normas de orientação do TCC  

 

As orientações para o TCC do Curso de Bacharelado em Filosofia - seguem as regras 

normatizadas em 03/08/1987 pelo Colegiado do Curso de Filosofia, suas ratificações realizadas 



em reunião administrativa pelo Corpo Docente e Discente no dia 31 de agosto de 1998 e 

estabelecem o que segue: 

a) O aluno do Curso de Filosofia não será matriculado no TCC, sem a permissão do Diretor 

do Instituto Superior de Formação Humanística. 

b) O Diretor do Instituto somente autorizará a matrícula em TCC ao aluno que, 

previamente, já houver escolhido o tema, o orientador e, se possível, tiver elaborado um esquema 

prévio da pesquisa a ser realizada. 

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

do Instituto Superior de Formação Humanística. Todavia, o aluno poderá solicitar autorização à 

direção para que outro catedrático fora do Instituto, contanto que pertença ao quadro de Docentes 

da UCPel, assuma a orientação, respeitadas as orientações do Instituto Superior de Formação 

Humanística e o presente regulamento no referente à monografia. 

d) O orientador do TCC precisará ter pelo menos dois encontros de orientação (online e/ou 

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

ritmo mínimo mensal de trabalho conjunto. 

e) O TCC precisa ser individual de relevância conceitual e com fundamentação teórica. 

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

matriculou no TCC. 

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

professores: o orientador do aluno, um professor convidado pelo aluno e um professor indicado 

pela direção do Instituto. 

h) O TCC só poderá ser entregue com autorização formal do orientador do mesmo, 

mediante parecer. 

i) Estas normas estão em vigência desde a data de sua aprovação e seu cumprimento 

constitui caráter obrigatório para a apresentação do TCC do Curso de Bacharelado em Filosofia. 

 

4. Das normas para elaboração, apresentação e defesa do TCC  

 

No que tange as normas para elaboração, apresentação e defesa do TCC, o aluno do 

Curso de Bacharelado em Filosofia deverá seguir as seguintes normas e orientações: 

 

4.1 - Da elaboração 

 

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



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, bibliografia etc. 

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

científico, conforme a ABNT – as quais já estão regulamentadas no Guia de Normalização da 

Universidade. 

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

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 defesa. 

9 - O TCC deverá ter um mínimo de 35 páginas. 

10 - No ato de entrega, o aluno irá protocolar o seu trabalho no ISF, em 03 (três) vias 

impressas, encadernadas e com a capa padrão (estabelecida pela Universidade), destinando-se 

uma para cada membro da Banca Examinadora e uma cópia digital (CD-ROM) para ser arquivada 

na Universidade. 

 

4.3 - Da defesa 

 



1 - O TCC deverá ser defendido, oral e publicamente, na presença dos três professores 

que constituirão a Banca Examinadora da seguinte forma: professor orientador, professor 

convidado pelo aluno e professor indicado pelo Instituto. 

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 no horário previsto, antecipadamente organizar a ordem das intervenções 

durante a apresentação, após a defesa, o presidente, indicado pela direção para coordenar toda 

a atividade da banca, e os demais componentes 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. 

Os passos de aprender a filosofar, assim como foram desenvolvidos acima, introduzem 

toda a Comunidade Filosófica do ISFH numa dinâmica de criar um espaço pessoal-autônomo e 

público de produção filosófica. Desse modo, os momentos acadêmicos determinantes da 

experiência de aprendizagem são os eixos temáticos do Curso, os encontros presenciais, a 

orientação acadêmica e o TCC que, no seu conjunto são fundamentais no desenvolvimento da 

metodologia filosófica. 

 

 


