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1 INTRODUÇÃO

Este manual apresenta as normas para produção, acompanhamento e 

avaliação  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso1 –  TCC  (Monografia  ou  Projeto 

Experimental),  para  as  habilitações  em Jornalismo,  Publicidade  e  Propaganda  e 

Radialismo do Curso de Comunicação Social  da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN. Ele contém os procedimentos de elaboração do TCC, os 

critérios de avaliação e as atividades, que deverão ser seguidas pelo concluinte. 

As normas do presente manual estão em consonância com o Projeto 

Político Pedagógico – PPP do Curso de Comunicação Social da UERN e só poderão 

ser  modificadas  através  de  deliberação  da  Plenária  departamental,  devidamente 

registrada em ata.

O  TCC  é  o  desenvolvimento  do  projeto  elaborado  na  disciplina 

Seminários  Avançados (7º  período),  no  qual  devem constar  todas as  etapas da 

investigação até o produto final. Para tanto, o aluno contará com o acompanhamento 

teórico-metodológico  de  um docente  que,  aceitando  fazê-lo,  automaticamente  se 

comprometerá  em  orientar  a  Monografia  ou  Projeto  Experimental,  no  semestre 

seguinte (8º período). Assim, o TCC deve ser produzido por alunos que já cumpriram 

as  disciplinas  obrigatórias  e  complementares,  totalizando  a  carga  horária  de 

2.770/178 créditos.

Para matricular-se no TCC o estudante deve entregar à Coordenação 

do TCC da sua habilitação o projeto e a carta de aceite, assinada pelo professor 

Orientador.

1 Ementa da disciplina TCC (código 0705025-1): Desenvolvimento de trabalho individual, visando o 
aprofundamento de questões teóricas ou práticas, através da escolha de um tema relacionado à 
área de comunicação,  sob orientação de professor.  Este  trabalho obedecerá à regulamentação 
específica de Trabalhos de Conclusão de Curso na área de Comunicação Social e poderá ser em 
forma de Projeto Experimental ou Monografia.
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2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC

O Trabalho de Conclusão de Curso consiste em atividade acadêmica 

curricular obrigatória do oitavo período e deve abordar temas de pesquisa relevantes 

para  a  área  de  Comunicação  Social,  que  compreendam  as  habilitações  de 

Jornalismo, Radialismo e Publicidade e Propaganda.

A sua definição deve acontecer no sétimo período do Curso (durante a 

disciplina Seminários Avançados), quando o estudante, dispondo do projeto, deve 

contactar  um  docente  que  atue  em  área  de  estudo  com  a  qual  o  projeto  seja 

compatível, para formalizar o processo de orientação. 

O  principal  objetivo  do  TCC  é  contribuir  para  que  o  aluno  possa 

planejar, conduzir e concluir uma pesquisa, que resultará em Monografia ou Projeto 

Experimental.  Para isso, faz-se necessário estudar a literatura científica e técnica 

relacionada ao tema proposto e utilizar, apropriadamente, o conhecimento teórico 

adquirido no curso para a solução do problema de pesquisa. Na opção pelo Projeto 

Experimental,  o  discente  também  deve  aplicar  os  conhecimentos  da  literatura 

técnica e científica referente à mídia utilizada, justificando o seu uso em função dos 

objetivos contidos no projeto. Além de proporcionar a aplicação dos saberes teóricos 

e práticos, o TCC também visa despertar no aluno o interesse pela produção do 

conhecimento, contribuir para a sua prática profissional e ampliar as possibilidades 

de pesquisa científica na área da Comunicação Social.

No TCC deve-se considerar a utilização adequada da linguagem, sua 

clareza,  objetividade  e  correção  gramatical.  O  material  impresso,  sonoro  ou 

audiovisual  deve  apresentar  organização,  coerência  estética,  e  observância  das 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT vigente. 

O TCC será submetido, em sessão aberta ao público, a uma Banca 

Examinadora que o avaliará segundo as normas deste Manual, aprovando-o ou não. 

2.1 ETAPAS

• Encontros de orientação para desenvolvimento do trabalho conforme cronograma 

estabelecido pelos orientadores;

• Definição do calendário de defesa;
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• Convite aos integrantes da Banca Examinadora;

• Entrega das cópias do Trabalho de Conclusão de Curso à Coordenação do TCC, 

no prazo estabelecido;

• Defesas e divulgação dos resultados;

• Prazo para ajustes exigidos pela Banca Examinadora e entrega da versão final do 

TCC, após conferência do Orientador.

2.2 MONOGRAFIA

A  Monografia  é  o  resultado  de  um  processo  de  investigação 

sistemática  acerca  de  um  assunto  específico.  Trata-se  de  um  suporte  do 

conhecimento  científico  e  um  recurso  insubstituível  para  o  pesquisador  e  o 

estudante. Assim, é a preparação metódica e planejada de um trabalho científico 

com uma seqüência de momentos2.

Deve  ser  elaborada  individualmente  pelo  aluno,  utilizando 

embasamento  teórico  e  pesquisa  empírica;  ser  redigida  em  língua  portuguesa, 

apresentar-se conforme as normas vigentes da ABNT e conter  um mínimo de 40 

páginas. 

2.2.1 Estrutura da Monografia

Introdução,  desenvolvimento,  conclusão,  referências,  anexos  e 

apêndices, conforme normas da ABNT em vigor. 

2.3 PROJETO EXPERIMENTAL

O Projeto Experimental do curso de Comunicação Social da UERN é 

constituído de duas partes:  um trabalho prático, desenvolvido de acordo com as 

áreas de atuação de cada habilitação e a elaboração de um Relatório de Pesquisa. 

O objetivo do Projeto Experimental é proporcionar o desenvolvimento 

de  trabalhos que articulem teoria  e  prática,  oferecendo ao egresso do curso  de 

2  LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber. Belo Horizonte: UFMG, 1999.
   SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 22.ed. São Paulo: Cortez, 2002.
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Comunicação  Social  da  UERN  a  possibilidade  de  exercitar  suas  competências 

técnicas e criativas aliadas à reflexão teórica. Visa ainda, estimular o estudo e a 

experimentação  de  linguagens  e  formatos  de  produção  nas  diferentes  mídias  e 

áreas da Comunicação.  

O  aluno  que  optar  pela  modalidade  do  Projeto  Experimental  deve 

desenvolver seu trabalho seguindo as especificidades das áreas de atuação de cada 

habilitação.

A estrutura do referido projeto deve ser adequada às características 

próprias  de  cada  habilitação,  os  tipos  de  produção,  considerando  a(s)  mídia(s) 

envolvida(s),  seus princípios  estéticos,  linguagem  e  formatos  de  produção  e 

características técnicas.

2.3.1 Relatório do Projeto Experimental

2.3.1.1 Estrutura do Relatório

• Capa;

• Folha de rosto;

• Resumo informativo: breve apresentação do trabalho. Deve conter três palavras-

chave;

• Sumário: exposição por tópicos das partes constitutivas do relatório;

• Introdução: apresentação do objeto, do problema de pesquisas, dos objetivos, do 

universo pesquisado, da teoria de referência, da metodologia adotada e das etapas 

da pesquisa;

• Justificativa:  apresenta  a  relevância  e  os  motivos  da  escolha  do  problema;  o 

formato, o(s) tipo(s) de mídia(s) utilizada(s) e a forma de abordagem. Faz referência 

à possível contribuição para o conhecimento;

• Referencial teórico: constitui os fundamentos lógicos do trabalho. Deve conter as 

teorias,  conceitos  e  categorias  que  darão  suporte  à  análise  e  interpretação  dos 

dados;

• Metodologia:  destaca  os  caminhos  a  serem  seguidos.  Descreve  as  etapas, 

procedimentos e tipos de técnicas/instrumentos de pesquisa e define o universo e a 

extensão da amostra. Deve conter a aplicação das teorias, conceitos e categorias do 

trabalho prático;
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• Resultados: apresenta a análise e interpretação dos dados, onde se estabelece 

um diálogo com a fundamentação teórica e em coerência  com o problema e os 

objetivos propostos;

• Conclusões:  proposições acerca  da pesquisa realizada,  em coerência  com os 

objetivos e os resultados;

• Referências: devem constar todos os autores citados, conforme as normas da 

ABNT;

• Apêndices:  exposição do  que  foi  elaborado e  executado pelo  pesquisador  na 

realização da pesquisa. Ex. questionários, roteiros de entrevistas etc;

• Anexos: documentos relevantes que subsidiaram a pesquisa.

2.4 COORDENADORES DO TCC 

Cabe  à  Coordenação  de  TCC,  composta  e  aprovada  em  plenária 

departamental,  gerenciar/monitorar  a  evolução  das  Monografias  e  Projetos 

Experimentais produzidos pelos alunos, desde sua elaboração até a apresentação 

final, conferindo o cumprimento de todas as etapas. 

Compete ao Coordenador de TCC de cada habilitação: estabelecer o 

calendário  do  TCC;  monitorar  os  relatórios  de  orientação  (fichas  de 

acompanhamento de freqüência e orientação); solucionar possíveis impedimentos 

relacionados a orientações, orientadores, orientandos, datas e normas; organizar as 

bancas; organizar semestralmente a tabela de orientadores e suas respectivas áreas 

de interesse; e apresentar ao Departamento relatórios periódicos sobre o TCC.

A Coordenação do TCC somente receberá as cópias do trabalho com o 

visto do professor Orientador, devendo, uma vez verificado o seu acordo com as 

normas deste Manual, efetuar o aceite e encaminhá-las aos  componentes da Banca 

Examinadora.

7



2.5 ORIENTADORES

Os orientadores do TCC serão preferencialmente professores do curso 

de  Comunicação  Social  da  UERN,  que  poderão  orientar  até  três  trabalhos. 

Professores dos demais departamentos da UERN ou de outras IES, reconhecidas 

pelo MEC, poderão orientar, desde que seja justificada a necessidade, apreciado o 

Currículo  Lattes  do docente pela  Coordenação do TCC e aprovado em plenária 

departamental. Se aprovado, o professor deve oficializar a orientação por escrito. 

Cabe ao Orientador: 

• Receber do seu Orientando o Termo de Compromisso referente à realização do 

Trabalho de Conclusão de Curso, firmado junto à Coordenação do TCC e devida-

mente protocolado;

• Entregar à Coordenação do TCC, junto com o projeto do Orientando, a carta de 

aceite, manifestando seu compromisso de orientar o aluno;

• Orientar o TCC até a apresentação final, conforme as normas deste manual, ob-

servando o calendário de reuniões organizado pelo Orientador e Orientando de acor-

do com a agenda de ambos e registrando a orientação na ficha de controle de fre-

qüência e conteúdo trabalhado, que devem ser entregues à Coordenação do TCC 

da respectiva habilitação, à qual deve relatar os casos omissos e fora da normalida-

de para a correção e o cumprimento de prazos pelos orientandos;

• Cobrar uma postura responsável e ética dos orientandos;

• Entregar às Coordenações dos TCCs os nomes dos integrantes da Banca Exami-

nadora em comum acordo com seu Orientando;

• Presidir a Banca Examinadora;

• Entregar a nota final do Orientando à Coordenação do TCC somente após as revi-

sões solicitadas pela Banca Examinadora – sem o que o referido Orientando ficará 

em pendência com a disciplina do TCC, não podendo ser aprovado na mesma.

Cada professor Orientador poderá participar como examinador de até 

três bancas além das que ele venha a orientar.

Caso  o  docente  apresente  o  desejo  de  não  orientar  Projetos 

Experimentais  ou  Monografias  deverá  informar  antecipadamente  à  referida 

Coordenação. 

Compete ao Orientador ficar atento para todo e qualquer tipo de plágio 

(da internet, de autores ou de outros Projetos, Monografias, Dissertações e Teses). 
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Caso seja detectado o plágio, automaticamente o aluno é considerado reprovado, 

independente do estágio de desenvolvimento do TCC. 

A orientação de Monografia ou Projeto Experimental deve perfazer um 

total mínimo de duas horas-aula semanais, não podendo ultrapassar 10 horas-aula 

semanais. 25% de faltas à orientação automaticamente reprovam o aluno, exceto 

nos casos previstos em lei. 

2.6 ORIENTANDOS

São os alunos matriculados no oitavo período do Curso, conforme as 

normas do PPP (Cap. II, Art. 14).

É dever de cada Orientando:

• Entregar no ato da matrícula da disciplina TCC a carta de aceite do Orientador; 

• Entregar o Termo de Compromisso à Coordenação do TCC, devidamente proto-

colado;

• Cumprir e entregar ao Coordenador do TCC os comprovantes das 100 (cem) ho-

ras de atividades complementares;

• Cumprir rigorosamente as normas deste regulamento;

• Comparecer  pontualmente  às  reuniões  obrigatórias  de  orientação,  agendadas 

com o professor Orientador e cumprir os prazos estabelecidos para elaboração e en-

trega de seu trabalho, previstos na Resolução que regulamenta a prática do TCC; 

• Assinar a Ficha de Acompanhamento de orientação ao término de cada encontro;

• Informar à Coordenação do TCC o descumprimento de algumas das normas pre-

sentes neste Manual por parte do seu Orientador;

• Indicar nomes para a Banca Examinadora em comum acordo com seu Orientador;

• Corrigir  e/ou alterar a Monografia caso seja indicado pela Banca Examinadora 

após sua defesa em sessão pública;

• Respeitar, absoluta e integralmente os direitos autorais dos textos e outros mate-

riais citados ou utilizados no seu TCC;

• Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender peran-

te o Orientador a versão final de sua Monografia ou Projeto Experimental;
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• Depositar nas Coordenações dos TCCs a Monografia, em encadernação espiral, 

ou Projetos Experimental, no formato específico, em três exemplares, para a defesa 

em sessão pública;

• Defender perante Banca Examinadora, em sessão pública, sua Monografia ou 

Projeto Experimental;

• Entregar dentro do calendário e no prazo determinado de 15 dias, às Coordena-

ções dos TCCs, 3 (três) cópias impressas da versão definitiva da Monografia ou Pro-

jeto Experimental, encadernadas de acordo com as normas da Biblioteca Central da 

UERN, acompanhadas de cópias em CD-ROM nos formatos *.doc e *.pdf com as 

eventuais correções efetuadas após a defesa, por exigência da Banca Examinadora;

• O aluno com 25% ou mais de faltas à orientação, conforme estabelece o PPP, 

será obrigatoriamente REPROVADO, exceto nos casos previstos em lei. 

2.7 BANCA EXAMINADORA

• É formada pelo Orientador, que presidirá a Banca, dois professores examinadores 

e um suplente. Os mesmos têm a responsabilidade de analisar, avaliar e julgar os 

trabalhos apresentados dentro dos critérios estabelecidos neste manual;

• A responsabilidade pela formação das bancas examinadoras é do Orientador, que 

deverá convidar os demais examinadores conforme a pertinência e relevância da 

sua área temática de atuação para a avaliação do trabalho; 

• Os orientandos podem sugerir nomes para a composição da Banca Examinadora, 

desde que não haja vínculo pessoal e/ou profissional entre eles, sendo vedada a 

participação de parentes do Orientando, em até terceiro grau. Em caso de alegação, 

pelo  Orientando,  de  grave  incompatibilidade  com  algum  dos  examinadores 

convidados,  caberá  à  plenária  do  departamento  designar  os  professores 

examinadores; 

• Os examinadores poderão ser professores da instituição ou docentes convidados. 

Para a avaliação do Projeto Experimental será permitida a participação, na Banca 

Examinadora, de um profissional do mercado com formação acadêmica comprovada 

e que tenha atuação comprovada na área do objeto desenvolvido no projeto;
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• Cada membro da Banca Examinadora deve receber uma cópia do TCC dentro do 

prazo  de  oito  dias  após  o  recebimento  da  mesma  pela  coordenação  do  TCC, 

desenvolvendo a leitura no prazo máximo de dez dias;

• A defesa da Monografia e Projeto Experimental é aberta ao público, podendo o 

aluno convidar familiares e amigos, se assim o desejar;

• O tempo total da defesa é de 1 (uma) hora, assim disposta: 20 minutos para o 

aluno  expor  os  passos  fundamentais  do  trabalho,  priorizando  questões  teórico-

metodológicas; 15 minutos para cada membro da Banca Examinadora fazer suas 

considerações e argüições, sem interrupções; mais 10 minutos para o professor-

Orientador tecer considerações sobre o aluno e o desenvolvimento do trabalho;  

• O  examinador  não  poderá  comparar  o  projeto  em  exame  com  trabalhos 

profissionais ou com outros já avaliados;

• O  professor  Orientador  não  deve  manifestar-se  durante  a  apresentação  do 

trabalho do aluno ou no momento da argüição dos avaliadores convidados, podendo 

fazê-lo durante a divulgação da nota ao aluno;

• Caso  algum membro  da  banca  detecte  indícios  de  plágio,  poderá  comunicar 

previamente ao Orientador para que sejam tomadas as medidas cabíveis juntamente 

com a Coordenação do TCC.

2.7.1 Presidente da Banca Examinadora

O presidente da Banca Examinadora do TCC é o Orientador, que tem 

as seguintes atribuições:

• Receber previamente os instrumentos de avaliação da Coordenação do TCC;

• Distribuir  os  Instrumentos  de  Avaliação  entre  os  examinadores  na  hora  da 

instalação  da  Banca,  informando-lhes  sobre  os  seus  critérios  e  respectivas 

pontuações;

• Fazer abertura e encerramento dos trabalhos;

• Fazer, na abertura, a leitura das normas, a apresentação do Orientando e do título 

do trabalho, e marcar o início e término da apresentação;

• Observar  o  comportamento  do  aluno que  está  sendo avaliado  ao se  dirigir  à 

Banca e vice-versa, interferindo imediatamente em caso de ocorrência de fato grave 

durante a apresentação;

• Evitar que os examinados se dirijam à platéia durante a apresentação do TCC;
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• Controlar o tempo de apresentação;

• Fazer a avaliação, juntamente com os componentes da banca, em sala fechada;

• Encerrar os trabalhos relativos à Banca Examinadora e divulgar o resultado da 

avaliação;

• Entregar à Coordenação do TCC as fichas de avaliação devidamente preenchidas 

pelos  membros  da  Banca.  Em  casos  de  modificações  exigidas  pela  Banca 

Examinadora, a documentação com notas e outras observações só será entregue à 

Coordenação após o recebimento da versão final do TCC.
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3 AVALIAÇÃO

3.1 PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS

• As notas dos avaliadores devem ser registradas nos Instrumentos de Avaliação, e 

à sua média corresponderá a nota final;

• Serão aprovados os alunos cuja média for igual ou superior a 7,0 (sete), que terão 

um prazo  –  conforme  o  calendário  do  TCC –  para  efetuar  correções  e  ajustes 

exigidos pela Banca Examinadora e entregar na Coordenação do Curso;

• O aluno  poderá discordar do julgamento da Banca Examinadora e recorrer da 

decisão, tendo o prazo máximo de 48 horas para requerer à Coordenação do TCC a 

revisão da nota atribuída pela Banca Examinadora, através de ofício em que aponte 

os  fatos  que  possam  tê-lo  prejudicado,  acompanhados  dos  argumentos  e 

questionamentos necessários. Não cabem recursos para identificar a nota individual 

dos examinadores;

• A Banca Examinadora terá prazo máximo de 24 horas para deferir ou indeferir a 

solicitação de revisão de nota. Caso ocorra deferimento a Banca terá mais 48 horas 

para reexaminar o TCC e divulgar a nota;

• O aluno cujo TCC for considerado insatisfatório pela Banca, terá direito a uma 

segunda e única apresentação, após o cumprimento das reformulações sugeridas 

pela respectiva Banca Examinadora, no prazo máximo de quinze dias. Neste caso, a 

Coordenação do TCC manterá a mesma Banca Examinadora;

• Será atribuída nota final 0,0 (zero) ao aluno que não entregar o TCC em tempo 

hábil  e  que,  sem justificativa,  deixe  de  comparecer  à  apresentação  oral  de  seu 

trabalho. Nos casos previstos em lei poderá ter remarcada, pela Coordenação do 

TCC,  a  data  de  apresentação  de  seu  trabalho,  de  acordo  com  o  calendário 

acadêmico;

• Todo e qualquer tipo de plágio (da internet,  de autores ou de outros Projetos, 

Monografias, Dissertações e Teses), desde que comprovado, acarreta a atribuição 

da nota 0,0 (zero) ao trabalho e reprovação sumária do aluno, em qualquer das 

fases de desenvolvimento da pesquisa, incluindo a defesa pública;

• É assegurado o direito a nova inscrição na disciplina TCC, somente mais uma 

vez, no semestre letivo imediato, ao aluno que não obtiver média suficiente para 

aprovação.
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A Banca  Examinadora  julgará  o  TCC e  atribuirá  nota  conforme  os 

critérios a seguir:

3.1.1 Monografia

Critérios de avaliação Pontos
• Tema: relevância, originalidade e criatividade ......................................... 1,0
• Problema  de  pesquisa:  pertinência;  formulação  e  apresentação; 
relação com a metodologia; clareza e objetividade ....................................... 1,0
• Objetivos:  coerência  com  teorias,  problema  e  metodologia; 
apresentação clara; adequação ao contexto da pesquisa ............................ 1,0
• Fundamentação teórica: adequação ao problema; coerência entre as 
teorias e a metodologia; adequação dos conceitos e categorias utilizados .. 1,0
• Metodologia: adequação ao problema; aplicação dos instrumentos de 
pesquisa; utilização correta das referências ....................................... 1,0
• Pesquisa  bibliográfica:  extensão;  atualidade;  correspondência  com a 
metodologia, com os conceitos e teorias trabalhados na pesquisa .............. 1,0
• Pesquisa documental: representatividade; clareza na apresentação dos 
dados; citação adequada das fontes conforme normas da ABNT ................ 1,0
• Conclusões:  análise  e  interpretação  dos  dados;  coerência  entre 
problema,  objetivos  e  resultados  da  pesquisa;  apresentação  dos 
resultados e conclusões ................................................................................ 1,0
• Redação e apresentação do trabalho: estrutura; organização lógica das 
partes; uso adequado da linguagem; clareza; objetividade; organização do 
material  impresso, sonoro ou audiovisual;  coerência com as normas da 
ABNT.

1,0

• Apresentação oral:  domínio do tema; expressão oral;  capacidade de 
argumentação; sistematização ...................................................................... 1,0
Total .............................................................................................................. 10,0

3.1.2 Projeto Experimental

Critérios de avaliação Pontos
Tema: relevância e originalidade ............................................................. 1,5
• Formas de apresentação: tipo de mídia; linguagem utilizada; coerência 
estética;  forma  e  formato  de  produção;  técnicas  de  veiculação; 
adaptabilidade ............................................................................................... 1,5
• Conteúdo:  relação entre  forma e  conteúdo;  coerência  em relação a 
abordagem e ao tema ................................................................................... 1,5
• Metodologia:  instrumentos  de  pesquisa  utilizados;  pesquisa 
documental; técnicas de produção; adequação ao problema de pesquisa ... 1,5

Para  a  obtenção  da  nota  final  do  Projeto  Experimental  deve  ser 

utilizada a seguinte pontuação: a) trabalho prático, de 0,0 a 6,0 (zero a seis); b) 

relatório, de 0,0 a 2,0 (zero a dois); c) apresentação oral, de 0,0 a 2,0 (zero a dois).
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