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PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

RESOLUQAO N'76/2020-CEPE, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020.

Aprova a alteração do Regulamento
do Trabalho de Conclusão de Curso
do curso de Engenharia
Civil, do

campus de Cascavel.

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO da Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em reunião ordinária realizada no dia 10
de setembro de 2020,
considerando a CR n'9984/2020, de 03 de junho de 2020,
RESOLVE:
Art. 1'provar conforme o anexo desta Resolução, a alteração do
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do curso de Engenharia
Civil, do campus de Cascavel, com implantação a partir do ano letivo de 2020, e
convalida as atividades anteriormente realizadas.
Art. 2'sta Resolução entra em vigor nesta data, ficando revogada a
Resolução N'08/2010-CEPE, de 27 de outubro de 2010.

Cascavel, 10 de setembro de 2020.

IBEIRO DE M
Presidente do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão em exercício
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PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL

REGULAMENTO DA DISCIPLINA DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO

CAPÍTULO
Da Conceituação,

I

Modalidade e Objetivos

Art. 1 0 Trabalho de Conclusão de Curso —TCC — é um componente curricular
do Curso de Engenharia Civil de síntese e integração do conhecimento, que
contempla aspectos pertinentes a formação profissional, sendo desenvolvido
mediante acompanhamento, orientação e avaliação docente.
Art. 2

0 Trabalho

de Conclusão de Curso — TCC é obrigatório e pertencente
ao Currículo do Curso de Engenharia Civil e é cumprido na forma estabelecida por
este Reg ulamento.

Art.

3'ara

requerer matrícula no TCC o discente do Curso de Engenharia Civil
deve obrigatoriamente
atender os requisitos estabelecidos pelo Projeto PolíticoPedagógico vigente.

Art. 4'
TCC é um trabalho individual desenvolvido pelo discente, assistido
por um docente Orientador e sob a supervisão geral do docente Coordenador do
TCC, relacionado com as áreas de conhecimento da Engenharia Civil.
Art. 5'
Trabalho de Conclusão de Curso que envolva pesquisa com seres
humanos deverá, obrigatoriamente,
ser encaminhado ao Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos.
Art. 6 0 trabalho a ser desenvolvido
dentre as seguintes modalidades:
I.

pelo discente deve compreender

uma

Pro eto de Inicia ão Científica: trabalho que objetiva a análise e/ou solução de
problema de interesse para a Engenharia Civil, envolvendo metodologia

determinado
científica;

Proeto de Extensão: trabalho que objetiva a resolução de problemas
existentes no setor produtivo e na sociedade de maneira geral nas áreas de interesse
II.

da Engenharia

Civil;

III. Proeto de Forma ão Profissional: trabalho que objetiva a elaboração de
projetos técnicos referentes ao exercício da profissão do Engenheiro Civil;
IV. Desenvolvimento
de Software: trabalho que objetiva o desenvolvimento de
programas para computador, aplicáveis nas áreas de interesse da Engenharia Civil.
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g 1'
Profissional,

desenvolvimento
do TCC na Modalidade III —Projeto de Formação
consiste na elaboração ou desenvolvimento de no mínimo um projeto
básico, o qual é definido como: conjunto de desenhos, memoriais descritivos,
especificações técnicas, orçamentos, cronograma e demais elementos técnicos
necessários e suficientes a precisa caracterização da obra a ser executada,
atendendo as Normas Técnicas e a Legislação vigente, elaborado com base em
estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental
do empreendimento.

2'

TCC não deve ficar restrito a uma revisão bibliográfica ou ao relato de
aspectos práticos ou de observações acumuladas que não contenham contribuições
do discente.
g

Art.

7'ão

objetivos do TCC:

aos discentes

a aplicação integrada dos conceitos e teorias
adquiridos durante o curso por meio da identificação, formulação e resolução de um
problema de Engenharia Civil;
I. oportunizar

II. possibilitar

aos discentes a iniciação a pesquisa;

III. estimular a participação dos discentes em projetos de extensão, por meio da
resolução de problemas existentes no setor produtivo e na sociedade de maneira
geral, oportunizando uma visão social do meio onde irá atuar;

IV. possibilitar
profissionais;

aos discentes

o contato

com

a realidade

V. estimular os discentes a comunicar-se eficientemente

das

atividades

nas formas escrita, oral

e gráfica.
aos discentes o aprendizado de forma autônoma e o lidar com
situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência,
da tecnologia e aos desafios da inovação.
Vl. oportunizar

CAPÍTULO

Dos Componentes
Art. 8'

II

do TCC

TCC é composto por:

resenta ão do Orientador: documento no qual o docente Orientador aceita
o discente como seu orientado de TCC e declaram conhecimento
deste
Regulamento.
I. A
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resenta ãodo Tema: documento no qual odiscenteeodocenteOrientador
definem o tema do trabalho e o docente Orientador sugere os nomes para compor a
Banca Examinadora e que deve conter as seguintes informações: Nome do Discente,
Nome do Docente Orientador, Modalidade, Título e Objetivos do Trabalho.
II. A

III. Pro osta de Trabalho: documento que apresenta o projeto do trabalho a ser
desenvolvido e que deve, obrigatoriamente,
conter as seguintes partes: Resumo,
Introdução e Justificativa, Objetivos, Revisão Bibliográfica, Metodologia, Resultados
Esperados, Cronograma e Referências.

IV. Trabalho Final: documento que apresenta a versão final do TCC e que deve,
obrigatoriamente,
conter as seguintes partes: Resumo, Introdução e Justificativa,
Objetivos, Revisão Bibliográfica, Metodologia, Resultados e Discussões, Conclusões

e Referências.

Paragrafo

Para as modalidades de TCC definidas em III e IV, no
capítulo de Resultados e Discussões, é apresentado
o projeto de formação
profissional e o software desenvolvido, respectivamente.

único.

CAPÍTULO

Dos Encaminhamentos

III

e Prazos

Art. 9 A Apresentação do Orientador deve ser encaminhada ao Coordenador
de TCC no prazo máximo de 10 dias corridos após a 1'eunião da Coordenação de
TCC com os discentes.

Parágrafo único. Esta apresentação

deve ser feita em Formulário específico
pelo Colegiado do Curso e entregue a Coordenação de TCC em data
estipulada em edital.
definido

Art. 10 A Apresentação do Tema, conforme Formulário específico definido pelo
Colegiado do Curso, deve ser encaminhada
via Protocolo do Campus ao
Coordenador de TCC em data a ser divulgada em edital pelo Coordenador de TCC.
Art. 11 A Proposta de Trabalho deve ser encaminhada via Protocolo do Campus
ao Coordenador de TCC, juntamente com o parecer do docente Orientador sobre a
viabilidade técnica, econômica e temporal da proposta de TCC, conforme Formulário
específico definido pelo Colegiado do Curso.

1'

data de entrega da Proposta de Trabalho é divulgada
Coordenador de TCC.
Q

em edital pelo
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0 discente que não protocolar a Proposta de Trabalho na data estabelecida
perde o direito de desenvolver o trabalho durante o ano letivo e é considerado
reprovado, resguardados os casos previstos no Regimento Geral da Unioeste.
g2

g

3

0 número

é correspondente

de cópias impressas da Proposta de Trabalho, a ser protocolado,
ao número de membros da Banca Examinadora.

4'

Proposta de Trabalho deve ser formatada de acordo com o "Modelo para
Formatação de Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Civil", aprovado pelo
Colegiado do Curso.
g

5'odas

as Propostas de Trabalho devem ser apresentadas oralmente e
defendidas pelo discente perante Banca Examinadora, em data e local divulgados
em Edital pelo Coordenador de TCC.
g

Art. 12 0 Trabalho Final do TCC deve ser encaminhado via Protocolo do
Campus ao Coordenador de TCC para encaminhamento
a Banca Examinadora,
juntamente com o Controle de Frequência e Autorização de Defesa do docente
Orientador, conforme Formulário específico definido pelo Colegiado do Curso.

1'

data de entrega
Coordenador de TCC.
g

2'

considerado
Unioeste.
Q

3

0

do Trabalho

Final

é

divulgada

em Edital

pelo

discente que não protocolar o Trabalho Final na data estabelecida é
reprovado, resguardados os casos previstos no Regimento Geral da
número de cópias impressas do Trabalho Final, a ser protocolado,
ao número de membros da Banca Examinadora.

é

correspondente

g 4 0 Trabalho Final deve ser formatado de acordo com o "Modelo para
Formatação de Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Civil", aprovado pelo
Colegiado do Curso.

5'

Trabalho Final é apresentado oralmente e defendido pelo discente
perante Banca Examinadora, em data e local divulgados em Edital pelo Coordenador
de TCC.
Q

Art. 13 Após a aprovação, o discente deve entregar ao Coordenador de TCC,
até a data estipulada em Edital, os seguintes documentos:
I. Trabalho Final do TCC na versão digital, devidamente corrigido, acompanhado
da folha de aprovação assinada pelo docente Orientador e pelos Membros da Banca
Examinadora, em arquivo com formato PDF.
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II. Termo

de autorização para a publicação do TCC em ambiente digital
no Sistema de Bibliotecas da Unioeste e em banco de dados (Sistema
Pergamum), conforme Formulário específico aprovado pelo Colegiado do Curso.
institucional

Parágrafo único. A não entrega do Trabalho Final do TCC, de que trata o caput
deste artigo, significa que o discente não cumpriu integralmente os requisitos da
disciplina de TCC e, portanto, as avaliações serão registradas como não realizadas
no Sistema Academus, estando reprovado na disciplina.
CAPÍTULO IV
Da Avaliação

Art. 14 A avaliação do TCC é realizada em duas etapas, em datas divulgadas
em Edital pelo Coordenador de TCC:
I. Avaliação da Proposta de Trabalho;
II. Avaliação do Trabalho Final.

Parágrafo único. As etapas de avaliação podem ser antecipadas
solicitação do docente Orientador ao Coordenador de TCC.

mediante

Art. 15 A avaliação da Proposta de Trabalho é feita pela Banca Examinadora,
o trabalho escrito e a apresentação oral, atribuindo uma nota (N1).

analisando

0 discente

tem, no máximo, 30 minutos para fazer a apresentação oral da
Proposta de Trabalho e a Banca Examinadora tem 30 minutos para proceder a
arguição e as considerações sobre o trabalho.
Q

1

nota da Banca Examinadora (N1) é a média das notas individuais
g 2'
membros da banca, incluindo a nota do docente Orientador.

dos

registro da nota da Banca Examinadora (N1) deverá ser feito em Ata,
g 3'
conforme Formulário disponibilizado pelo Sistema Academus.

Art. 16 A avaliação do Trabalho Final é feita pela Banca Examinadora
analisando o trabalho escrito e a apresentação oral atribuindo uma nota (N2).

1'a

avaliação do Trabalho Final o discente tem, no máximo, 30 minutos
Q
fazer
a
para
apresentação oral e a Banca Examinadora tem 45 minutos para proceder
a arguição e as considerações sobre o trabalho.
nota da Banca Examinadora (N2) é a média das notas individuais
g 2'
membros da banca, incluindo a nota do docente Orientador.

dos
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3'

registro da nota da Banca Examinadora (N2) deverá ser feito em Ata,
conforme Formulário disponibilizado pelo Sistema Academus.
g

Art. 17 A nota anual do TCC (NA) é obtida da seguinte forma:
NA = 0,35 x Nl+0,65 x N2

Parágrafo único. As notas

N1

e

N2 variam de 0 (zero) a

100 (cem) pontos.

Art. 18 No caso da identificação de plágio no momento da avaliação do
Trabalho Final de TCC será atribuída nota zero, o discente é considerado reprovado
e estará sujeito a aplicação das penalidades previstas no Código Disciplinar da
Unioeste.
Art. 19 A aprovação no TCC dar-se-á conforme os seguintes critérios: Nota
Anual (NA) mínima de 70 (setenta), em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem) e
frequência mínima de 75%.
g 1' frequência é avaliada e registrada pelo docente Orientador, conforme
Formulário específico aprovado pelo Colegiado do Curso, e deve ser encaminhada
ao Coordenador de TCC junto com o protocolo do Trabalho Final.
g 2 No caso de não aprovação do Trabalho Final, o acadêmico poderá refazer
o trabalho atendendo as sugestões da Banca Examinadora e reapresentá-lo na forma
escrita urna única vez no prazo máximo de 7 dias a contar da data de apresentação
do Trabalho Final.
g

3

A

Banca Examinadora deverá se reunir para avaliar o trabalho escrito do

discente.
nota da Banca Examinadora na reapresentação escrita é a média das
g 4'
notas individuais dos membros da banca, incluindo a nota do docente Orientador, e
substituirá a nota N2, na composição da nota final.
nota da Banca Examinadora será registrada
g 5'
Formulário disponibilizado pelo Sistema Academus.

em Ata, conforme

CAPÍTULO V
Da Coordenação do TCC

Art. 20 A operacionalização, a organização, o planejamento e a avaliação
docente e discente nas atividades do TCC são realizadas pelo Coordenador de TCC.
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de TCC é um docente membro do Colegiado do Curso

Civil.

Parágrafo único. 0 Coordenador de TCC deve, obrigatoriamente, ter regime
de trabalho de 40 horas e Tempo Integral e Dedicação Exclusiva a Instituição.
Art. 22 São atribuições do Coordenador de TCC:
I. informar

os discentes matriculados na disciplina, acerca do estabelecido neste

Regulamento;
II. orientar os discentes na escolha dos docentes Orientadores;
III. convocar, quando necessário, reunião com os docentes Orientadores;
IV. organizar, junto ao Colegiado do Curso, a listagem dos discentes por docente
Orientador;
V. administrar, quando for o caso, o processo de substituição de docentes
orientadores, encaminhando para homologação pelo Colegiado de Curso;
Vl. substituir o docente Orientador na presidência da Banca Examinadora,
quando este estiver impossibilitado de comparecer;
Vll. definir, no início do ano letivo, o calendário das atividades a serem cumpridas
pelos discentes, determinando as datas para entrega dos documentos e das defesas
das Propostas de Trabalho e do Trabalho Final;
Vlll. divulgar, por meio de Editais devidamente datados e assinados, o Cronograma
de atividades, a listagem dos discentes matriculados, dos docentes Orientadores e
das Bancas Examinadoras.
IX. receber dos discentes matriculados em TCC todos os documentos elaborados
durante o desenvolvimento das atividades;
X. distribuir os trabalhos para os membros das Bancas Examinadoras para
avaliação;
XI. compor, indicar e divulgar as Bancas Examinadoras para avaliação dos
trabalhos;
XII. divulgar datas, horários, locais e demais exigências para as Bancas
Examinadoras;
XIII. preencher o Sistema Academus;
XIV. encaminhar a Coordenação do Curso os documentos referentes ao TCC para
arquivamento;
XV. encaminhar a Biblioteca Central os arquivos das versões finais dos Trabalhos
de Conclusão de Curso aprovados.

CAPÍTULO VI

Da Orientação

Art. 23 0 docente Orientador de TCC deve pertencer
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Unioeste.

ao corpo docente do
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0

número

máximo

permitidos

de discentes orientados

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

pelo docente

Orientador por ano letivo será de 3 (três).

Parágrafo único. Admite-se, excepcionalmente, maior número de discentes
por docente Orientador, desde que seja aprovado pelo Colegiado do Curso.
Art. 25 0 TCC pode ter a coorientação de um profissional da área de
conhecimento
do trabalho, indicado pelo docente Orientador e aprovado pelo
Colegiado de Curso.

Art. 26 As indicações de docente Orientador de TCC e de Coorientador devem
ser aprovados pelo Colegiado do Curso.

Parágrafo único. A mudança de docente Orientador deve ser comunicada ao
de TCC, por escrito, sendo o pedido analisado pelo Colegiado do

Coordenador
Curso.

Art. 27 São atribuições do docente Orientador:
I. orientar tecnicamente o discente na elaboração do trabalho, indicando fontes
de recursos necessários ao desenvolvimento das atividades programadas;
II. estabelecer de comum acordo com o discente os dias e horários para
orientação do trabalho a ser desenvolvido;
III. emitir parecer sobre a viabilidade técnica, econômica e temporal da proposta
de TCC e encaminhar para o Coordenador de TCC;
IV. registrar e avaliar a frequência do discente e encaminhar a Coordenação do
TCC, ao final do ano letivo;
V. verificar o atendimento as exigências da Banca Examinadora e das normas de
formatação na versão final do TCC;
Vl. emitir parecer sobre a autorização da defesa;
Vll. presidir a Banca Examinadora do trabalho orientado;
Vlll. encaminhar a Coordenação de TCC os resultados das avaliações realizadas
pela Banca Examinadora, até no máximo 02 (dois) dias úteis após as defesas.
IX. encaminhar os trabalhos aos membros externos das Bancas Examinadoras
as quais preside, respeitando os prazos estabelecidos nos Editais.

Art. 28 0 docente Orientador tem a prerrogativa de não encaminhar o Trabalho
de Conclusão de Curso a Banca Examinadora e/ou desligar-se dos encargos de
orientação, mediante comunicação oficial ao Coordenador de TCC, nos casos em
que o discente não cumprir com:

as normas metodológicas previstas

no "Modelo para Formatação de Trabalho
de Conclusão de Curso de Engenharia Civil" aprovado pelo Colegiado do Curso;
II. as atividades previstas para o desenvolvimento
do trabalho;
I.
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os prazos e orientações estabelecidas pelo orientador;
o presente Regulamento.

III.
IV.

1'o

caso de não autorização de defesa pelo Docente Orientador, o discente
g
solicitar
ao Coordenador de TCC, a composição de Banca Examinadora,
pode
assumindo a responsabilidade pelo trabalho apresentado.

2'o caso previsto

no parágrafo anterior, o Coordenador de TCC fará parte
da Banca Examinadora juntamente com o docente Orientador e os demais membros
aprovados anteriormente pelo Colegiado.

g

Art. 29 São atribuições do Coorientador:
I. acompanhar o desenvolvimento
do trabalho;
II. contribuir cientificamente para o desenvolvimento

do trabalho,

não devendo

substituir o orientador em suas competências.

Parágrafo único.

0 Coorientador

pode participar da Banca Examinadora.

Art. 30 São atribuições do discente:
I. conhecer e respeitar o
II. definir juntamente com
III. estabelecer de comum

estabelecido neste Regulamento;
o docente Orientador o tema do TCC;
acordo com o docente Orientador os dias e horários
para orientação do trabalho a ser desenvolvido;
IV. comunicar ao docente Orientador toda e qualquer situação que possa
comprometer de alguma forma o processo de elaboração, bem como a conclusão do
trabalho, em tempo hábil.
V. estabelecer a programação
das atividades e submetê-las ao docente
Orientador;
Vl. acatar a orientação dada pelo docente Orientador na elaboração do trabalho,
buscando informações nas fontes de recursos indicados;
Vll. submeter o trabalho ao docente Orientador, para avaliação e aprovação para
encaminhamento a Banca Examinadora nas fases de avaliação;
Vlll. apresentar publicamente o trabalho, mediante Banca Examinadora, nas datas
estabelecidas pelo Coordenador de TCC;
IX. efetuar todas as adequações no trabalho, em conformidade com a orientação
da Banca Examinadora, com a supervisão do orientador;
X. protocolar ao Coordenador de TCC o número de cópias impressas do trabalho
equivalente ao número de membros da Banca Examinadora, nas datas estabelecidas
pela coordenação, para as avaliações.
XI. entregar ao Coordenador de TCC, caso aprovado, os documentos descritos
no Artigo 13 deste Regulamento.
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CAPÍTULO VII
Da Banca Examinadora

Art. 31 A Proposta de Trabalho e o Trabalho Final do TCC são avaliadas, na
forma escrita e oral, por uma Banca Examinadora.
Art. 32 A Banca Examinadora
acordo com os critérios a seguir:

é composta por no

mínimo três membros,

de

o primeiro membro é o docente Orientador, que preside a Banca Examinadora;
o segundo membro é um docente da Unioeste que atua na área ou em áreas
afins ao objeto do TCC;
III. o terceiro membro pode ser um profissional com titulação e qualificação
pertinentes ao trabalho ou áreas afins ao trabalho, pertencente ou não a Unioeste.
I.
II.

Q

banca
alíneas
Q

1'os trabalhos

é

em que houver o Coorientador, e este participar da banca, a
composta por no mínimo quatro membros, respeitando os critérios das

II

e

2'

I II.

aos membros da Banca Examinadora
exceto o docente Orientador.

permitido

videoconferência,

a participação

por

Art. 33 Os membros
Orientador,

indicados

da Banca Examinadora são sugeridos pelo docente
Coordenador
pelo
de TCC e aprovados pelo Colegiado do

Curso.

Parágrafo único. A mudança dos membros da Banca Examinadora deve ser
solicitada pelo docente Orientador ao Coordenador de TCC e deverá ser aprovada
pelo Colegiado do Curso.
Art. 34 Os membros da Banca Examinadora, receberão Certificado
Participação na banca que será emitido pelo Coordenador de TCC.

de

CAPÍTULO VIII

Disposições Gerais
Art. 35 Caso sejam constatadas situações de plágio no Trabalho Final, a Banca
Examinadora deve registrar o ocorrido na Ata de Apresentação com o seu parecer,
e o Coordenador de TCC deve encaminhar o assunto ao Coordenador do Curso para

deliberação.
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Art. 36 Casos omissos neste Regulamento são analisados pelo Colegiado do
Curso de Engenharia Civil, com presença do Coordenador do TCC e em grau de
instância encaminhado ao CEPE.
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