
REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CURSO DE 
PEDAGOGIA

Título I
Da Organização Curricular

Art 1º. O Curso de Graduação em Pedagogia, na modalidade de Licenciatura, destina-se a formar 
Pedagogos para atuarem na docência da Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
Educação de Jovens e Adultos e na Gestão de Processos Educativos, em ambientes escolares e não 
escolares,  de modo a compreenderem a complexidade do fenômeno e da prática educativa que 
ocorrem em diferentes âmbitos e especificidades para:
•atuar  com  ética  e  compromisso  visando  a  construção  de  uma  sociedade  justa,  equânime, 
igualitária;
•desenvolver aprendizagens de crianças da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos;
•trabalhar  em espaços  escolares  e  não-escolares  em diversos níveis  e  modalidades do processo 
educativo;
•reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais e afetivas 
dos educandos;
•aplicar modos de ensinar diferentes linguagens de forma interdisciplinar;
•relacionar as linguagens e tecnologias dos meios de comunicação aplicadas à educação;
•promover  e  facilitar  relações  de  cooperação  entre  a  escola,  a  família,  a  comunidade  e  outras 
instituições educativas;
•identificar  problemas  socioculturais  e  educacionais  numa  postura  investigativa,  integrativa  e 
propositiva;
•respeitar a diversidade de diferentes naturezas;
•desenvolver trabalho em equipe;
•participar dos processos de gestão em ambientes escolares e não-escolares;
•realizar pesquisas de caráter educacional;
•utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para a construção de conhecimentos pedagógicos 
e científicos;
•estudar e aplicar de forma crítica os preceitos legais da educação brasileira;

Art 2º. O Curso de Graduação em Pedagogia, na modalidade de Licenciatura, dispõe de uma carga 
horária  de  3.205  (três  mil  duzentas  e  cinco)  horas,  distribuídas  entre  disciplinas  e  atividades 
complementares, com integralização média de 4 (quatro) anos  letivos e máxima de 7(anos) anos, 
equivalentes a 8 (oito) e 12 (doze) semestres letivos respectivamente.

§ 1º Das 3.205 (três mil duzentas e cinco) horas que compõe o currículo pleno 2.445 (duas mil 
quatrocentas e quarenta cinco) horas são destinadas às atividades do Núcleo de Estudos Básicos;
§ 2º 660 (seiscentas e sessenta) horas são destinadas às atividades do Núcleo de Aprofundamento e 
Diversificação de Estudos;
§ 3º 100 (cem) horas são destinadas às atividades do Núcleo de Estudos Integradores.

Art 3º. O curso desenvolve atividades no período diurno e noturno estabelecendo que o número 
máximo de alunos por turma seja de 40 (quarenta).

Art  4º.  O  aluno  que  tiver  condições  favoráveis  poderá  adiantar  componentes  curriculares  não 
havendo limite de créditos cursados por semestre letivo.

Art 5º. O currículo pleno é formado por núcleos de estudos, quais sejam:



•Núcleo de Estudos Básicos,  obrigatório  e dirigido ao estudo da atuação profissional  e  da 
multiculturalidade  da sociedade brasileira,  por  meio  do acesso a  literatura  especializada,  de 
reflexões e de ações críticas.

•Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos, obrigatório e destinado às áreas de 
aprofundamento profissional, cuja demanda, é estabelecida pelo projeto pedagógico mediante os 
contextos históricos vivenciados.

Parágrafo único – poderão ser acrescentadas ao elenco de disciplinas optativas quaisquer outras em 
qualquer tempo respeitando o princípio da flexibilidade curricular e os procedimentos acadêmicos 
da instituição.
 
III  -  Núcleo  de  Estudos  Integradores,  obrigatório  e  formado por  atividades  livres  de  caráter 
científico-acadêmico-culturais que visam enriquecer o processo formativo do aluno como um todo e 
deverá ser vivenciado ao longo do curso, tais como, participação em pesquisa, extensão, eventos 
científicos, publicação de trabalhos dentre outras. Serão computadas para efeito de integralização 
curricular somente as atividades realizadas pelo aluno após o seu ingresso no curso.

Art  6º.  Os  quadros  demonstrativos  da  matriz  curricular  referentes  ao  fluxo,  equivalências, 
disciplinas optativas, atividades complementares encontram-se nos anexos deste Regulamento.

Título II

Dos Componentes Curriculares
Capítulo I

Dos Estudos Acadêmicos Introdutórios
Art 7º. São atividades curriculares organizadas durante os três semestres iniciais, caracterizados por 
estudos sistemáticos e preestabelecidos, favoráveis à significativa vivência dos estudantes e que 
propiciem conhecimentos teórico, metodológico e analítico ao seu desenvolvimento acadêmico e 
profissional.

Art 8º. A carga horária semestral é de 15 (quinze) horas, cursada integralmente na primeira semana 
do semestre letivo sendo desenvolvida sob a orientação de um professor.

Art 9º. O cumprimento dessa atividade ocorrerá:

I- pela freqüência mínima de 75% da carga horária exigida;

II- pela obtenção do conceito satisfatório.

Art 10. A carga horária destinada para o professor ministrar  o componente é de 2 (duas) horas 
semanais.

Parágrafo único – a responsabilidade de ministrar o componente é de cada professor do período 
correspondente a sua oferta em sistema de rodízio.

Art 11. O registro da atividade é feito por meio de relatório e ata de resultado final, verificar o 
anexo 02 do PPC – Formulário para Relatório de Atividade Curricular, entregue à Secretaria da 
Faculdade para envio ao Departamento de Admissão e Registro Escolar – DARE.



Capítulo II
Das Práticas Pedagógicas Programadas

Art 12. São atividades orientadas ao favorecimento de espaços para o ato de pesquisar e para a 
aprendizagem prática dos Pedagogos em formação desde o primeiro ano do curso, tendo como 
objetivo proporcionar elementos concretos para a reflexão sobre o fenômeno educacional na sua 
complexidade.

Art 13. As aprendizagens relativas à docência e à gestão dos processos educativos ocorrerão no 
contato com uma rede de profissionais e instituições que atuam em distintos espaços de educação 
escolar e não escolar.

Art 14. O aluno é concebido como colaborador aprendiz junto a outros profissionais habilitados nas 
seguintes funções:
•docência em espaços escolares e não escolares;
•coordenação pedagógica escolar;
•direção escolar;
•atuação, supervisão e gestão do sistema de ensino em espaço não escolar.

Art 15. As atividades são desenvolvidas por pequenos grupos de estudantes sendo extensiva das 
disciplinas que integram o 2º, 3º e 4º períodos do curso e planejadas pelo conjunto de professores do 
período correspondente, sob a responsabilidade de um professor coordenador indicado pelo grupo.

Parágrafo  único  –  é  o  sistema  de  rodízio  o  meio  para  eleger  o  professor  responsável  pela 
coordenação da Prática Pedagógica Programada em cada semestre de oferta.

Art 16. Cada Prática Pedagógica Programada terá uma carga horária de 45 (quarenta cinco) horas, 
sendo 30 (trinta) horas destinadas ao acompanhamento de profissionais no campo de trabalho e 15 
(quinze) horas destinadas à orientação, socialização e discussão das práticas na sala de aula.

Parágrafo único – o aluno pode desenvolver a parte destinada ao acompanhamento de profissionais 
no campo de trabalho na cidade em que está residindo.

Art  17.  O  aluno  deve  receber  até  a  primeira  quinzena  do  semestre  letivo  um  Plano  de 
Acompanhamento  Pedagógico  constando  todas  as  orientações  para  o  desenvolvimento  de  sua 
prática do professor responsável pela coordenação da atividade.

Art  18.  A operacionalização das  15 (quinze)  horas  pode  ocorrer  em 4 (quatro)  dias  letivos  no 
horário regulamentar do curso de forma intercalada ao longo do semestre ou durante os sábados 
letivos estabelecidos no calendário universitário, sendo distribuídas da seguinte forma:
•03  (três)  horas  para  a  orientação  do  Plano  de  Acompanhamento  Pedagógico  pelo  professor 
coordenador;
•12 (doze) horas para a socialização e discussão dos resultados com a participação de todos os 
professores integrantes do respectivo período.
 
Art 19. As áreas de atuação do Pedagogo que devem servir de referência para o desenvolvimento 
das práticas pedagógicas programadas em espaços escolares e não escolares são as seguintes:
•Educação Infantil;
•Anos iniciais do Ensino Fundamental;
•Educação de Jovens e Adultos;
•Gestão dos Processos Educativos



Parágrafo único – é recomendável que o aluno vivencie (sem a obrigatoriedade de uma ordem 
preestabelecida) três possibilidades distintas de atuação do pedagogo.

Art  20.  A avaliação  dessa  atividade  curricular  pode  se  constituir  em  diferentes  instrumentos, 
cabendo ao conjunto de professores eleger o mais adequado de modo a formalizá-lo por meio de 
uma única nota ao final do semestre letivo.

Art 21. A carga horária destinada ao coordenador e a cada professor responsável pelo componente é 
de 02 (duas) horas semanais.

Capítulo III
Dos Seminários Temáticos

Art 22. São atividades que visam articular os conteúdos de natureza conceitual, procedimental e 
atitudinal nas disciplinas dos ensinos de história, geografia, ciências, matemática, língua portuguesa 
e artes numa perspectiva de síntese sobre a complexidade da atuação docente.

Art 23. As atividades desenvolvidas nos seminários temáticos devem ser:
•situações problemas decorrentes dos conteúdos de ensino;
•situações de ensino e aprendizagem que evidenciem categorias conceituais nucleares inerentes às 
áreas de conhecimento;
•situações pedagógicas que busquem nas idéias dos clássicos respostas para suas interpretações;
•situações que estabeleçam diferenças entre o ensino de conceitos, o ensino de procedimentos e o 
ensino de atitudes;
•situações que possibilitem a criação de variadas estratégias de ensino e aprendizagem;
•situações que permitam o exercício de práticas avaliativas;
•situações que permitam a resolução de problemas.

Art 24. A carga horária dos seminários temáticos é de 60 (sessenta) horas, sendo 15 (quinze) horas 
destinadas  ao  estudo  e  organização  das  atividades  extra-classe  e  45  (quarenta  e  cinco)  horas 
reservadas  à  orientação,  apresentação  e  discussão  das  atividades  em sala  de  aula  por  meio  de 
atividades práticas, comunicações, painéis, pôsteres, dentre outras possibilidades pedagógicas.

Art 25. A coordenação de cada seminário é de responsabilidade de um professor do período letivo 
equivalente, eleito  no  conjunto  dos  demais  professores,  cuja  função  é  a  de  articular,  planejar, 
acompanhar e avaliar.

Parágrafo  único  –  é  o  sistema  de  rodízio o  meio  para  eleger  o  professor  responsável  pela 
coordenação da atividade em cada semestre de oferta.

Art 26. A carga horária destinada ao coordenador responsável pelo componente é de 02 (duas) horas 
semanais.

Art 27. A operacionalização das horas pode ocorrer em 3 (três) dias letivos no primeiro mês do 
semestre para os professores apresentarem e orientarem as atividades propostas e 8 (oito) dias para 
a realização dos seminários, utilizando-se os sábados letivos e/ou o horário regulamentar do curso 
após o encerramento das cargas horárias das demais disciplinas.

Art 28 A avaliação dessa atividade curricular pode se constituir em diferentes instrumentos, cabendo 
ao conjunto de professores eleger o mais adequado de modo a formalizá-lo por meio de uma única 
nota ao final do semestre letivo.



Capítulo IV
Do Laboratório de Monografia

Art 29. São atividades que possibilitam criar espaço de discussão e troca de experiências acerca do 
processo de elaboração do projeto de monografia.

Art 30. São consideradas duas etapas dessa atividade:
I – A primeira etapa consiste da socialização de estudos, pesquisas, participação em projetos de 
iniciação científica culminando com a definição do objeto de pesquisa para a monografia.
II – A segunda etapa envolve o processo de definição do professor orientador e a elaboração do 
projeto de monografia.

Art 31. A carga horária da atividade é de 45 (quarenta e cinco) horas, na qual 15 (quinze) horas 
estão reservadas aos conteúdos da primeira etapa e 30 (trinta) horas estão reservadas à segunda 
etapa a serem cumpridas individualmente pelos estudantes em horários facultativos sob a orientação 
do professor.

Art  32.  O  Laboratório  de  Monografia  é  da  responsabilidade  de  dois  professores  do  curso 
assessorados por um professor representante de cada grupo de pesquisa existente no Departamento, 
sendo atribuída a cada um dos professores responsáveis a carga horária de 06 (seis) horas semanais.

Parágrafo  único  –  a  turma  de  alunos  matriculados  será  dividida  em  duas  para  melhor 
acompanhamento do aluno na conclusão do seu projeto de monografia.

Art  33.  A coordenação  da  atividade  encaminha  oficialmente  os  alunos  agrupados  por  tema  de 
interesse para as coordenações dos grupos de pesquisa existentes no Departamento de Educação 
para distribuição entre os professores.

Art 34. Cabe aos professores coordenadores o acompanhamento, a avaliação e o registro do projeto 
de monografia até a entrega do resultado final à secretaria da unidade.

Art  35.  O  aluno  só  pode  efetuar  matrícula  na  disciplina  Monografia  após  ter  cursado  com 
aproveitamento  satisfatório  o  Laboratório  de  Monografia  por  meio  da  conclusão  do projeto  de 
monografia sendo atestado pelo professor em ata de resultado final.

Título III
Do Estágio Supervisionado

Capítulo I
Da Caracterização

Art 36. O Estágio Supervisionado é uma atividade teórica instrumentalizadora da práxis, situando o 
Pedagogo  como  um  intelectual  em  formação  e  a  educação  como  processo  dialético  de 
desenvolvimento do homem historicamente situado.

Art  37.  O  Estágio  Supervisionado  é  caracterizado  como  um  conjunto  de  atividades 
interdisciplinares em situações reais de trabalho tanto em espaços escolares como não escolares não 
se constituindo em vínculo empregatício.

Art 38. O Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia compreende  os seguintes  componentes 



curriculares:
I-  Estágio  Supervisionado  I  desenvolvida  no  5º  período  com a  carga  horária  de  150  (cento  e 
cinqüenta) horas;
II-  Estágio Supervisionado II  desenvolvida no 6º  período com a carga horária de 165 (cento e 
sessenta e cinco) horas;
III- Estágio Supervisionado III desenvolvida no 7º período com a carga horária de 165 (cento e 
sessenta e cinco) horas.

Capítulo II
Do Campo de Estágio

Art  39.  As  atividades  de  Estágio  Supervisionado  relativas  ao  ensino  serão  desenvolvidas  em 
instituições de Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo a  Educação de 
Jovens e Adultos, da rede pública ou privada, devidamente autorizadas pelos órgãos competentes.

Art 40. As atividades de Estágio Supervisionado relativas à gestão dos processos educativos serão 
desenvolvidas  em  espaços  escolares  e  não  escolares  que  demandem  o  trabalho  pedagógico, 
devidamente autorizadas pelos órgãos competentes.

Parágrafo único – o campo de estágio está restrito à sede do curso.

Capítulo III
Do Desenvolvimento das Atividades

Art 41. As atividades relacionadas aos Estágios Supervisionados são assim distribuídas:

I – O Estágio Supervisionado I envolve o estudo, a análise, a problematização, a reflexão e 
a elaboração de proposição de soluções às situações de ensinar,  aprender e elaborar, executar e 
avaliar projetos de ensino, não apenas na sala de aula mas também na escola e na sua relação com a 
comunidade.

II – O Estágio Supervisionado II consiste no desenvolvimento de práticas pedagógicas – 
execução de projetos - que propiciem situações e experiências práticas que aprimorem sua formação 
e atuação profissional, preferencialmente vinculado a sala de aula.

III - O Estágio Supervisionado III possibilita ao aluno vivenciar a construção de uma visão 
mais ampla de atuação na escola, na organização do ensino, na comunidade e na sociedade, tendo a 
flexibilidade de dar continuidade – aprofundando e ou ressiginificando sua compreensão teórico-
prática  -  no  espaço  escolar,  ou  conhecer/pesquisar  outros  espaços  que  demandem  o  trabalho 
pedagógico.

Art 42. As atividades de orientação em sala de aula destinam-se a:
I – discussão dos princípios básicos e a importância do Estágio Supervisionado para a formação 
profissional;
II- oferecer subsídios teóricos  e metodológicos para a prática da docência e da gestão dos processos 
educativos  em espaços não escolares;
III- a orientação do aluno quanto ao processo de planejamento, execução e avaliação do Estágio 
Supervisionado, conforme o programa do componente, aprovado pela plenária do Departamento de 
Educação;
IV- ao repasse pelo supervisor da caracterização do campo de estágio;
VI-  ao  fornecimento  dos  instrumentos  a  serem utilizados  no  estágio  como fichas,  formulários, 
questionários, legislação e material bibliográfico.



Art 43. As atividades de observação no campo de estágio destinam-se ao conhecimento da realidade 
do campo de estágio por meio de instrumentos investigativos que possibilitem a articulação entre 
ensino e pesquisa.

Art 44. As atividades de elaboração de projetos de intervenção destinam-se a intencionalidade do 
trabalho  pedagógico  a  ser  desenvolvido  no  campo de  estágio  de  acordo com as  suas  etapas  e 
cronograma definido junto ao supervisor de estágio.

Art  45.  As  atividades  do  exercício  profissional  destinam-se  as  ações  pedagógicas  a  serem 
desenvolvidas no campo de estágio na perspectiva de atuação em diferentes contextos educacionais.

Capítulo IV
Da Coordenação do Estágio

Art  46.  A Coordenação  de  Estágio  Supervisionado  é  exercida  por  um  professor  efetivo  do 
Departamento de Educação escolhido pelo grupo de professores supervisores de estágio por um 
período de dois semestres letivos.

Parágrafo único – ao professor coordenador de estágio é atribuída a carga horária de 10 (dez) horas 
semanais.

Art 47. Compete a Coordenação do Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia:
I- proceder prévio cadastramento e avaliação periódica do campo de estágio obedecido os seguintes 
requisitos:
a) existência de infra-estrutura, recursos humanos e materiais necessários ao pleno desenvolvimento 
do Estágio Supervisionado;
b) existência de profissional qualificado para participar da orientação, acompanhamento e avaliação 
do estagiário;
II- propor assinatura de instrumento legal, tendo em vista as competências da Universidade e da 
instituição campo de estágio;
III-  providenciar,  junto  a  Direção  da  Faculdade  de  Educação os  recursos  materiais  e  humanos 
necessários à realização do estágio;
IV- articular-se com a administração das instituições campo de estágio para a solução de eventuais 
problemas com a participação da Direção da Faculdade de Educação e da equipe de supervisores de 
estágio, conforme o caso;
VI- avaliar as atividades do Estágio Supervisionado por meio de mecanismos e instrumentos que 
envolvam os estagiários, supervisores da universidade e dos profissionais do campo de estágio;
VII- apresentar ao Departamento de Educação um relatório semestral de suas atividades;
VIII- realizar periodicamente e quando solicitado por professores encontros pedagógicos com os 
supervisores de estágio e com os alunos, quando necessário;
IX- organizar e montar arquivos com a documentação do Estágio Supervisionado.

Capítulo V
Da Supervisão do Estágio

Art 48. O Estágio Supervisionado é acompanhado por um professor do Curso de Pedagogia, a quem 
compete esclarecer aos alunos sobre o significado e os objetivos do estágio orientando sua proposta 
de execução.

Parágrafo  único  –  o  professor  supervisor  deve,  preferencialmente,  ser  o  mesmo  no 
acompanhamento do grupo de alunos para o desenvolvimento do estágio na Educação Infantil, nos 



Anos Iniciais, na Educação de Jovens e Adultos e na Gestão dos Processos Educativos, exceto por 
motivos de natureza justificável.

Art 49. É atribuição do professor supervisor de Estágio:
I – orientar os alunos quanto a elaboração do plano ou projeto de estágio a ser desenvolvido durante 
as fases do estágio;
II - orientar os alunos quanto a escolha da instituição em que o estágio deve ser realizado;
III - fornecer ao estagiário todas as informações sobre o estágio,  suas normas e documentação, 
inclusive a caracterização do campo de estágio;
IV - realizar supervisões sistemáticas para acompanhar e avaliar o desempenho e o envolvimento do 
estagiário na dinâmica da prática profissional;
V -  solicitar do estagiário a documentação referente ao registro das atividades desenvolvidas;
VI -  manter  a  Coordenação de  Estágio  Supervisionado informada sobre  o  desenvolvimento  do 
estágio;
VII - efetuar os registros das atividades das fases do estágio no diário de classe, conforme sua 
execução, inclusive presenças, faltas e notas dos alunos;
VIII - avaliar o desempenho dos estagiários sob sua responsabilidade conforme as normas vigentes 
na universidade, atribuindo-lhe os respectivos conceitos e notas;
 IX - participar das reuniões, cursos, seminários e outras atividades no âmbito da instituição ou fora 
dela;
 

Capítulo VI
Do Aluno Estagiário

Art 50. É dever do aluno estagiário:
I – matricular-se nas disciplinas de Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia, obedecido os 
pré-requisitos necessários ao seu cumprimento;
II - freqüentar e participar ativamente da fase de orientação e realizar as atividades e tarefas das 
demais fases do estágio;
III - comparecer ao estágio em condições compatíveis e requeridas pela circunstância do estágio e 
do ambiente escolar;
IV - conduzir-se com urbanidade e probidade em todas as fases do estágio;
V - executar as atividades e tarefas de cada fase do estágio, mediante observação e cumprimento de 
normas e procedimentos metodológicos adotadas pela Faculdade de Educação;
V - manter o supervisor de estágio informado do desenvolvimento do estágio e comunicar-lhe com 
brevidade qualquer ocorrência que possa afetar as atividades ou que não esteja prevista no plano;
VII - proceder avaliação sistemática e contínua de suas atividades com a finalidade de aperfeiçoá-
las, sempre que necessário;
VIII - elaborar os trabalhos solicitados pelo professor e apresentá-los no prazo estabelecido;

Art 51. É direito do aluno estagiário:
I  -  receber  da  Faculdade  de  Educação  formulários,  fichas  e  demais  documentos  utilizados  no 
estágio;
II - ser encaminhado oficialmente pela Faculdade de Educação à instituição campo de estágio;
III - receber assistência e orientação de um supervisor de estágio;
IV - requerer à Coordenação de Estágio, em casos especiais devidamente justificado e comprovado, 
o adiamento ou antecipação do estágio;
V  -  recorrer  à  Coordenação  de  Estágio  contra  decisões  do  supervisor  mediante  justificativa 
comprovada;
VI - ser informado previamente sobre os critérios de avaliação do Estágio Supervisionado e dos 
prazos a serem cumpridos;



Parágrafo único - é vedado ao estagiário realizar o estágio sob supervisão de outro estagiário ou 
executar o estágio supervisionado em sala de aula de outro estagiário do Curso de Pedagogia.
 

Título IV
Do Trabalho de Conclusão de Curso

Capítulo I
Da Caracterização

Art 52. O Trabalho de Conclusão de Curso –  TCC é uma atividade obrigatória para a conclusão do 
curso de Pedagogia e pertence ao Núcleo de Diversificação de Estudos.

Art 53. O Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo habilitar o aluno a utilizar metodologia 
científica  adequada  à  elaboração  de  um  trabalho  monográfico  que  contribua  para  o  seu 
desenvolvimento profissional.
 
Art 54.  O Trabalho de Conclusão de Curso é uma exigência curricular na formação acadêmica e 
profissional dos alunos e consiste no desenvolvimento de um trabalho monográfico de pesquisa, 
individual, estruturado e desenvolvido sobre um tema resultante de processo investigativo.

Capítulo II
Da Orientação

Art 55.  O Trabalho de Conclusão de Curso denominado de Monografia é orientado por professores 
pertencentes ao quadro efetivo do Departamento de Educação.

Parágrafo único – poderão ser convidados professores de outros Departamentos Acadêmicos da 
UERN para serem co-orientadores mediante apreciação do curriculum vitae pelo orientador.

Art 56. Cabe à Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso publicar a relação dos professores 
que orientarão os alunos no início de cada semestre letivo em que o componente for ofertado.

Parágrafo único – os professores designados são denominados de orientadores.

Art 57. Cada professor orientador deve ter entre 02 (dois) ou 03 (três) alunos, podendo chegar ao 
máximo de 05 (cinco), sendo atribuída a carga horária de 02 (duas) horas por orientando.

Art  58.  A carga  horária  do  componente será  distribuída  entre  orientação  em grupo,  orientação 
individual e estudos independentes.

§  1º  As  horas  de  orientação  são  destinadas  para  discussão  de  leituras,  metodologias, 
acompanhamento  e  avaliação  sistemática  do  processo  de  elaboração  do  TCC,  considerando  as 
características individuais do aluno e as especificidades do trabalho.

§  2º  As  horas  para  os  estudos  independentes  são  destinadas  ao  trabalho  de  levantamento 
bibliográfico, leituras, coleta e análise de dados e redação do trabalho.

Art 59. Em caso de descumprimento das responsabilidades do orientador ou do orientando, em 
casos  extremos,  poderá  haver  solicitação  de  mudança  entre  ambos  após  exposição  de  motivos 
julgada pela Coordenação do TCC.



Capítulo III
Da Apresentação

Art 60. Os trabalhos monográficos são elaborados e apresentados pelos alunos individualmente.

Art 61. Deve ser redigido em Língua Portuguesa e apresentado conforme as normas vigentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Art 62. A apresentação do trabalho será por meio de defesa pública.

Capítulo IV
Da Entrega

Art 63. O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser entregue, mediante protocolo, em três vias 
espirais, até 30 (trinta) dias antes do previsto para o encerramento do semestre letivo.

Parágrafo único - deve ser entregue a versão preliminar da monografia ao professor orientador para 
possíveis correções antes do trabalho ser enviado à Banca Examinadora e somente com a anuência 
deste poderá ser encaminhado para avaliação.

Art  64.  Os  alunos,  cujos  trabalhos  obtiveram nota  igual  ou  superior  a  7,0  (sete  vírgula  zero), 
deverão encaminhar a cópia definitiva com encadernação capa dura, trinta dias após a publicação do 
resultado, apresentando as devidas correções indicadas pela avaliação.

Capítulo V
Da Avaliação

Art 65. Após a entrega dos trabalhos, serão designados 03 (três) professores, sendo um deles o 
orientador, para compor a banca examinadora.

Art 66. Os professores examinadores receberão os trabalhos e terão 20 (vinte) dias corridos para sua 
avaliação, devendo atribuir nota de 0 (zero) a 10 (dez).

Art  67.A  nota  do  TCC  será  obtida  pela  média  aritmética  simples  das  notas  atribuídas 
individualmente pelos professores examinadores.

Art 68. A nota considerada mínima para aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso é 7,0 (sete 
vírgula zero), devendo:
I- o aluno cumprir um mínimo de 75% de freqüência nas horas de orientação;

II- o aluno reprovado terá que refazer, em período posterior, seu Trabalho de Conclusão de Curso, 
nos termos deste regulamento, matriculando-se novamente neste componente. 

Parágrafo único -  não haverá revisão da nota do Trabalho de Conclusão de Curso.

Art 69. Na avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, é considerado:
I- pertinência, qualidade e atualidade do tema apresentado;



II- linguagem científica adequada à norma culta da Língua Portuguesa;

III- aspectos formais do trabalho.

Capítulo VI
Da Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso

Art  70.  A coordenação  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  é  exercida  por  um professor  do 
Departamento de Educação escolhido por seus pares em plenária departamental por um período de 
dois semestres letivos.

Art 71. São atribuições da Coordenação do TCC:
I- zelar pelo cumprimento destas normas, divulgando-as para os alunos inscritos no componente;
II- elaborar e divulgar a lista dos alunos com seus respectivos orientadores na primeira semana de 
início do semestre letivo;
III- elaborar quadro descritivo de todos os professores orientadores e divulgar, semestralmente, a 
lista dos professores com suas respectivas linhas de pesquisa e disponibilidade de orientação;
IV- oficializar e divulgar as composições das Bancas Examinadoras dos trabalhos monográficos;
VI- receber  e distribuir  as monografias com os membros da Banca Examinadora observando o 
cumprimento dos prazos estabelecidos nestas normas;
VII-  receber,  distribuir  e  entregar  à  secretaria  da  unidade  toda  a  documentação  relativa  ao 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, inclusive a via oficial da Monografia;
VIII-  encaminhar  ao  Colegiado  do  Departamento  as  dificuldades  ou  impasses  eventualmente 
surgidos no desenvolvimento das atividades e prazos previstos;
IX- decidir sobre a substituição do professor orientador e pedido de prorrogação de prazo ou, se 
necessário, remetê-los ao Colegiado.

Parágrafo único - ao professor coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso é atribuída carga 
horária de 10 (dez) horas semanais.

Título V
Da Migração Curricular

Art 72. A migração curricular é o ato que vincula o aluno ao cumprimento de um currículo que não 
é  o  seu  de  ingresso  podendo  ocorrer  por  motivo  de  desnivelamento  do  fluxo  curricular  e, 
conseqüentemente, decurso do prazo máximo de tempo no curso ou por vontade própria.

Art 73. A migração curricular ocorre por meio do requerimento do aluno à orientação acadêmica 
que após análise e deferimento solicita assinatura do termo de compromisso.

Parágrafo  único  –  cabe  ao  orientador  acadêmico elaborar  e  acompanhar  o  plano de estudo do 
desenvolvimento do fluxo curricular do aluno que solicitou a migração.



Título VI
Dos Estudos Integradores

Art  74.  As  atividades  que  compõem os  estudos  integradores  são  complementares  à  formação 
profissional e devem ser vivenciadas ao longo do curso totalizando um mínimo de 100 (cem) horas.

Parágrafo  único  –  cabe  ao  aluno responsabilizar-se  pelo  cumprimento  das  horas  no  sentido  de 
buscar  de  modo  autônomo  e  independente  a  participação  em atividades  livres  obedecendo  as 
normas deste regulamento.

Art 75. Os alunos devem participar de, no mínimo, 03 (três) tipos de atividades diferentes para que 
possa diversificar sua possibilidade de aprendizagem em espaços distintos.

Art  76.  Os  tipos  de  atividades,  os  critérios  de  pontuação  e  os  requisitos  documentais  de 
comprovação encontram-se no anexo 03 (três) deste regulamento.

Das Disposições Gerais

Art  77.  O  presente  regulamento  entra  em  vigor  na  data  de  publicação  da  Resolução  de  sua 
aprovação  e  seus  efeitos  de  aplicação  obrigatórios  para  os  estudantes  ingressantes  a  partir  do 
primeiro semestre letivo de 2007.

Art 78. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela plenária do Departamento de 
Educação cabendo recurso às instâncias imediatamente superiores.
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