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Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

Instruções para sua realização 

 

Introdução 

 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), segundo o Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC), é obrigatório para a obtenção do diploma de Bacharel em Teologia. Por 

causa de sua natureza interdisciplinar, este trabalho acadêmico/científico (seguindo as 

normas de metodologia científica) deverá ter por base uma área, que por sua vez, estará 

alocada em um dos Departamentos da Faculdade de Teologia. Sendo eles: 

Departamento de Teologia Fundamental, Prática e Sistemática. (Alteração do parágrafo 

aprovado na Reunião ordinária do Conselho da Faculdade de Teologia em 07/02/2014, conforme já discutido e 

aprovado anteriormente na Reunião da Comissão Didática) 

  O TCC deve ser elaborado pelo aluno, sob orientação docente, e apresentado de 

forma escrita. Este trabalho será desenvolvido ao longo de um processo de estudo, 

pesquisa e redação, seguindo o Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) 

elaborado pelo aluno, aprovado e acompanhado pelo professor orientador. 

 

I. Cabe à Faculdade oferecer: 

 

a) A formação básica no que se refere aos procedimentos de seleção dos 

elementos de uma investigação e estudo, bem como a forma de analisá-los, interpretá-

los, discuti-los e apresentá-los. 

 b) A orientação na preparação e redação do TCC que terá em vista a escolha do 

objeto de estudo ou problema, obrigatoriamente relacionada com o curso de Teologia, 

bem como a sua elaboração, desenvolvimento e conclusão. 

 c) A disciplina de formação básica chamada Orientações para o Trabalho de 

Conclusão de Curso (OTCC) que está incluída na matriz curricular obrigatória, segundo 

o Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1
. Esta disciplina deve possuir um caráter teórico-

                                                 
1
 Projeto Pedagógico do Curso de Bacharel em Teologia – PUC-SP, pp. 24-25. 
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prático por meio da qual o aluno receberá os fundamentos necessários para a elaboração 

do seu projeto de TCC. 

 d) O acompanhamento de um professor orientador ao longo de dois semestres. 

Para assegurar esta orientação docente e os devidos registros acadêmicos é obrigatória a 

matrícula na disciplina de Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (OTCC) e a 

inscrição do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC). 

 

II. Normatização interna: 

 

a) A carga horária total do TCC será de 68 horas (4 créditos) distribuídas da 

seguinte forma: 17 horas/aula (1 crédito) correspondem à disciplina de OTCC e 54 

horas/aula (3 créditos) devem ser cumpridas na pesquisa, orientação e elaboração do 

TCC, atividades que deverão ser guiadas pelo professor orientador. 

b) Cada professor do plano permanente de carreira, alocado em um dos 3 (três) 

departamentos da faculdade de Teologia, poderá orientar, no máximo, 5 (cinco) alunos 

por ano, nos períodos diurno e noturno. 

c) A Coordenação Geral do TCC (CGTCC) está sob a responsabilidade do 

Coordenador do Curso assessorado pela Comissão Didática. 

d) A CGTCC deve responder pela organização, funcionamento e programação 

da disciplina de OTCC. 

e) A CGTCC deve apresentar aos alunos uma tabela contendo os possíveis 

professores orientadores e suas respectivas linhas de pesquisa (cf. Os Planos 

Acadêmicos dos Departamentos), para que estes possam escolher o próprio orientador e 

a linha de pesquisa a seguir. 

f) A CGTCC deve acompanhar e supervisionar o trabalho acadêmico de 

orientação de TCC realizado pelos professores orientadores. 

 

III.  Responsabilidades e atribuições do orientador do TCC 

 

 a) Programar junto com o orientando os trabalhos de elaboração do PTCC, 

supervisionar o plano de pesquisa e aprovar o cronograma para o seu desenvolvimento; 
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 b) Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos de 

elaboração do TCC; 

 c) Observar se o orientando está seguindo as normas, os procedimentos 

estabelecidos pela Faculdade para a elaboração do TCC. 

 d) Programar com o orientando as reuniões de orientação, tornando públicos os 

seus horários; 

 e) Registrar, em instrumento particular próprio, a freqüência e o 

acompanhamento do aluno;  

f) Após a conclusão do TCC por parte do orientando, cabe ao professor 

orientador dar a autorização (ou não) para a entrega do TCC no expediente da faculdade 

(período diurno) e ao coordenador do curso (período noturno); 

g) Ter presente os justos critérios de avaliação estabelecidos pela CGTCC e pela 

Comissão Didática do Curso. 

 

IV.  Responsabilidades e atribuições do orientando 

 

a) Cumprir a programação definida com o professor orientador, o plano e o 

cronograma de elaboração do TCC; 

b) Informar-se e cumprir as normas e regulamentos do TCC; 

c) Rubricar o instrumento de registro de freqüência do orientando por ocasião 

das reuniões de orientação; 

d) Após receber a autorização do orientador, entregar o TCC no expediente da 

faculdade (período diurno); e ao Coordenador do curso (período noturno). 

 

V. Regras de Procedimento 

a) O projeto de TCC e sua elaboração serão realizados de forma individual. 

b) A inscrição do PTCC e a matrícula na disciplina de OTCC deverão ser 

efetuadas: para o curso diurno no quinto (5º) semestre; e para o curso 

noturno no sétimo (7º) semestre. 

c) É permitida a co-orientação, desde que aprovada pelo orientador e pelo 

coordenador do curso. 
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d) O prazo final para a entrega do TCC será, no curso diurno, no final do sétimo 

(7º) semestre e, no curso noturno, no final do nono (9º) semestre 

impreterivelmente. Leve-se em consideração que, entre a entrega do TCC e a 

conclusão do curso deverá transcorrer um período de, no mínimo, um 

semestre.  

e)  A entrega do TCC deverá ser efetuada dentro do prazo estabelecido (cf. § 

anterior). Os alunos deverão entregar dois exemplares, com encadernação 

simples e sempre com o respectivo arquivo gravado em CD. 

f) O Coordenador do curso, com a assessoria da Comissão Didática, após ter 

recebido o TCC, deverá encaminhar num prazo máximo de setenta e duas 

(72) horas, uma cópia para o professor orientador e outra cópia para o 

professor avaliador. 

g) Após a avaliação dos dois professores, os alunos que obtiverem nota superior 

ou igual a 8 (oito), deverão entregar o TCC, em capa dura, para 

disponibilizá-lo na Biblioteca Central da PUC-SP. 

 

VI. Avaliação do TCC 

a) A avaliação do TCC será feita por dois professores: o orientador e o 

avaliador (ambos alocados nos departamentos da faculdade de Teologia), de 

acordo com as orientações fixadas pela Comissão Didática do Curso. 

b) O encaminhamento do TCC ao professor avaliador somente se dará depois 

de aprovado pelo orientador. O TCC que necessitar de correções ou 

complementações será devolvido ao aluno com prazo fixado para o seu 

saneamento ou devolução.  

c) Após a entrega do TCC, o orientador e o avaliador terão um prazo máximo 

de 45 (quarenta e cinco) dias para entregar o parecer e nota final na secretaria 

acadêmica.  

d) Cada professor atribuirá nota de 0 (zero) a 10 (dez). Esta deve ser 

devidamente comentada, por meio de um parecer escrito, assinado, 

fundamentado de modo objetivo, conciso e claro, conforme a Ficha de 

Avaliação do TCC. 
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e) Será aprovado o TCC que obtiver, no mínimo, média final 7 (sete) entre as 

notas atribuídas pelo orientador e pelo avaliador. A média final se dará pela 

soma das duas notas dadas, respectivamente, pelo professor orientador e pelo 

professor avaliador e dividida por 2 (dois). 

f) Em caso de reprovação, o aluno terá no máximo 2 (dois) meses para 

reapresentar o seu TCC com as devidas correções exigidas pelos dois 

professores (orientador e avaliador). 

g) O TCC que obtiver média de aprovação acima de 8 (oito) será encaminhado 

para o acervo da Biblioteca Central. Os TCCs aprovados serão publicados na 

Biblioteca Digital da Universidade de acordo com os seguintes critérios: 

1) Os TCCs avaliados com nota igual ou superior a 8 (oito) serão 

disponibilizados em texto completo; 

2) Os TCCs avaliados com nota inferior a 8 (oito) e superior a 7 (sete) serão 

disponibilizados somente os dados referenciais. 

3) Os procedimentos necessários para a devida publicação serão fixados 

pela Biblioteca Central. 

 

 


