
Ministerio da Educa~ao
Universidade Federal do Reconcavo da Bahia

Conselho Academico

Disp6e sobre a aprovagao do Regulamento de
Trabalho de Conclusao de Curso de Licenciatura
em Letras - Libras - LIngua Estrangeira da
Universidade Federal do Reconcavo da Bahia.

o Presidente do Conselho Academico - CONAC da Universidade

Federal do Reconcavo da Bahia, no uso de suas atribuigoes e tendo em vista a

deliberagao da sua Camara de Graduagao, em reuniao ordinaria realizada no dia 10

de maio de 2013,

Art. 1° Aprovar 0 Regulamento de Trabalho de Conclusao de Curso de

Licenciatura em Letras - Libras - Ungua Estrangeira da Universidade Federal do

Reconcavo da Bahia, conforme 0 Anexo Unico desta Resolugao.

Art. 2° Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao,

revogadas as disposigoes em contrario.

Cruz das Almas, 21 de maio de 2012

~

Paulo Gabriel so~ Nacif
Reitor

Presidente do Conselho Academico
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REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO DE

L1CENCIATURA EM LETRAS - LIBRAS - LiNGUA ESTRANGEIRA

Art. 1° 0 presente regimento fundamenta-se nos termos da Resolucao

CONAC nO 016/2008 e no Projeto Pedag6gico do Curso.

Art. ~o 0 Trabalho de Conclusao de Curso (TCC), requisito indispensavel

a integralizagao curricular, consiste na participagao do graduando em atividades de

pesquisa que Ihe proporcionem a experiencia necessaria ao bom desempenho

profissional.

Art. 3° 0 TCC, atividade curricular obrigat6ria integrante do Curso de

Letras-Libras-Ungua Estrangeira, tem por finalidade 0 desenvolvimento de atividades

de pesquisa visando a elaborag8.oda Monografia.

Art. 4° 0 TCC de carater monografico sera elaborado individualmente e

versara sobre um problema relacionado a tematica pertinente a um dos componentes

curriculares do curso de Letras-Libras-Ungua Estrangeira.
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Art. 5° 0 objetivo da Monografia e oportunizar ao Concluinte do Curso a

realiza98.0 de um trabalho em que possa demonstrar apropria98.0 e sistematiza98.0 do

conhecimento acerca das reflexoes feitas durante a gradua98.0, baseando-se em

questoes relativas a area em que ira atuar como profissional.

Art. 6° A organiza98.0do TCC devera fundamentar-se segundo 0 Art 6° da

Secao I da Resolucao CONAC 016/2008, conforme apresentado:

Ii

Paragrafo Unico: Os componentes curriculares que subsidiam a elaborag8.o

do trabalho de conclus8.o de curso compreender8.o as atividades de Orientag8.o,

Acompanhamento e Avaliag8.o do trabalho monografico com 0 envolvimento do

professor orientador e regras de supervis8.o definidas pelo Colegiado do Curso.

I. Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras-Libras-Ungua Estrangeira

II. Professores dos Componentes Curriculares: Orientac;ao do Trabalho

Monografico I e II e Apresentag8.o do Trabalho Monografico;

III. Professor orientador

IV. Professor co-orientador (facultativo), e;

V. Graduando.

Art. 8° 0 TCC tera seu infcio no componente curricular Orientag8.o do

Trabalho Monografico I e sua conclus8.o no componente curricular - Apresenta98.o do

Trabalho Monografico.
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§1° E dever de cada aluno definir, no componente curricular - Orientagao do

Trabalho Monografico I, um professor orientador e, com ele, 0 tema sobre 0 qual sera

desenvolvido 0 TCC. Paralelamente, todo 0 grupo de graduandos sera acompanhado

pelo professor do componente curricular que orientara a organizagao da proposta de

trabalho na forma de projeto de pesquisa.

§2° 0 aluno devera entregar no Colegiado do Curso formulario especffico,

"Termo de Aceite do Orientador", com a indicagao e aceite do seu orientador, no prazo

estabelecido.

§3° Os alunos deverao desenvolver a programagao proposta e aprl3sentar

formalmf?nte sua produgao a qual sera atribuida uma nota final variando do zero (0) a

dez (10).

§4° No componente curricular - Orientagao do Trabalho Monografico II, 0

graduando sob a supervisao do professor do componente curricular e do professor

orientador, devera fazer 0 planejamento da pesquisa definindo os procedimentos

investigativos inerentes a metodologia da pesquisa cientifica.

§5° Os alunos deverao apresentar formalmente 0 resultado da sua produgao, a
qual sera atribufda uma nota final variando do zero (0) a dez (10).

§6° No componente curricular - Apresentagao do Trabalho Monogr,afico 0

graduando devera apresentar a versao final da sua produgao academica constituida de

elementos textuais, pre-textuais e p6s-textuais.

§7° Os alunos deverao apresentar a versao preliminar para defesa da sua

produgao. A avaliagao do trabalho monografico sera realizada por uma Banca formada

por dois membros indicados pelo Orientador e pelo graduando e homologada pelo

Colegiado do curso.
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Art. go 0 orientador escolhido devera acompanhar 0 trabalho desenvolvido

pelo discente ate a apresentagao final do TCC. Caso 0 professor orientador s~licite 0

afastamento, 0 mesmo devera obedecer ao disposto no Art. 13 da Resolucao CONAC

nO 016/2008.

Art. 10 0 padrao de apresentagao e estrutura do TCC tera como base as

normas para documentagao elaboradas pela Associagao Brasileira de Normas

Tecnicas (ABNT). A observancia as diretrizes tragadas nesse documento permite ao

aluno racionalizar todo 0 processo de elaboragao do seu trabalho.

cuja habilitagao escolhida for LIBRAS deverao apresentar, alem do trabalho

monografico escrito em portugues, um resumo em video (sinalizado em LIBRAS)

baseado nos quadros sin6pticos do trabalho monografico.

Paragrafo unico. Os quadros sin6pticos apresentados serao, portanto parte

obrigat6ria dos trabalhos monograticos no curso Letras-Libras-Lingua Estrangeira com

Habilitagao em Libras. Elemento obrigat6rio e especifico do modele de trabalho

monogratico a ser apresentado a UFRB/CFP. Sua inclusao se justifica na medida em

que serve de roteiro para a filmagem de uma versao resumida do trabalho monografico

em LIBRAS. Essa versao sera anexada em DVD, ao final do trabalho, por todos os

alunos, garantindo a produgao de um material bilingue em consonancia com os

principios do curso. Alem disso, sua adequada apresentagao facilita 0 entendimento da

estrutura do texto do capitulo, servindo tanto de guia para a elaboragao e checagem do

texto em portugues quanta roteiro para filmagem em LIBRAS pelos alunos. Tambem

servira de parametro para a leitura dos avaliadores.
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Art. 12 as professores orientadores que necessitarem de interprete da

Ungua de Sinais/Ungua Portuguesa no momento da tarefa de orientagao a,alunos

surdos, deverao solicitar a coordenagao do Colegiado de Letras-Libras a presenga

deste profissional.

Paragrafo unico. Os alunos surdos ou com deficiencia auditiva que

necessitarem de interprete da Ungua de Sinais/Ungua Portuguesa para auxflio em seu

processo de orientagao, deverao solicitar a coordenagao do Colegiado de Letras-Libras

a presenga deste profissional.

Art. 13 Todos os alunos poderao contratar servigo externo de revisao de

texto em Portugues/Libras.

\1

Art. 14 A avaliagao da monografia dos alunos surdos devera respeitar os

principios de avaliagao coerentes com 0 aprendizado de segunda lingua valorizando 0

aspecto semfmtico e reconhecendo a singularidade lingufstica manifestada no aspecto

formal da lingua portuguesa, conforme 0 Decreto nO5626, de 22 de dezembro de 2005.

Art. 15 A proposta de composigao da banca examinadora do trabalho

monografico do orientando surdo e/ou deficiente auditivo devera levar em conta a

experiencia dos avaliadores em orientag6es de trabalho monograficos produzidos por

alunos surdos e/ou deficientes auditivos, em fungao da especificidade Iingufstica dos

surdos.

Art. 16 A fim de atender 0 requisito de acessibilidade das pessoas surdas

e/ou deficientes auditivas a Coordenagao do Curso Letras-Libras devera garantir

quando necessario a presenga de um interprete de Ungua de Sinais/Ungua

Portuguesa, especialmente quando da realizagao da defesa de monografia.
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Art. 17 Os trabalhos monograficos deverao trazer em seu anexo 0 DVD

com grava<;ao por ocasiao da entrega da versao final. Conteudo mlnimo obrigat6rio do

DVD a ser filmado em LIBRAS pelo aluno:

I. Resumo (interpretagao do texto do resumo).

II. Introdu<;aoda Monografia (apresenta<;aodo conteudo da Introdu<;ao).

III. Quadros Sin6pticos dos Capltulos, (Tftulo do Capftulo. Assunto tratado.

Objetivos do Capitulo. Principais Conceitos / Ideias analisadas / Autores e Teorias /

Argumentos / Contra-argumentos. Conclusao do Capftulo)

IV. Conclusao da Monografia (apresentagao do conteudo).

V. Comentarios Adicionais (opcional).

para~rafo Unico. 0 aluno devera respeitar 0 espa<;o de sinaliza<;ao em

LIBRAS. Utilizar roupas adequadas, discretas e evitar a presen<;a de adere<;os que

atrapalhem a sinaliza<;ao.

Art. 18 as professores dos componentes curriculares da elabora<;ao do

TCC - Orientagao do Trabalho Monografico I e II e Apresenta<;ao do Trabalho

Monografico, terao como atribuigoes 0 disposto no Art. 8° da Secao III da Resolucao

CONAC nO 016/08.

I. Coordenar as atividades de orientagao e avaliagao das mon6grafias

produzidas pelos alunos;

II. Elaborar um calendario das atividades referentes ao desenvolvimento da

monografia;
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III. Convidar, sempre que necessario, os professores orientadores dos

alunos matriculados no componente curricular, para discussao em sala;

IV. Organizar, em conjunto com 0 Colegiado do Curso apresentag6es do

trabalho monogratico para a sua avalia<;ao.

Art. 19 A orienta<;ao obedecera ao disposto no Titulo II - Se~ao IV, da

Resolucao CONAC nO 016/08.

Ii

Art. 20 Cada professor podera orientar, simultaneamente, ate 5,(cinco)

trabalhos finais por semestre letivo, excluindo-se da contagem co-orienta<;6es.

Art. 21 Os professores orientadores serao, obrigatoriamente, do quadro

docente da UFRB.

§1 ° Cada aluno devera escolher 0 orientador do seu trabalho de acordo com a

area de interesse da pesquisa e a disponibilidade do orientador.

§2° 0 Colegiado do Curso permitira, desde que de acordo com 0 orientador, a

co-orienta<;ao por docentes e pesquisadores de outras institui<;6es, desde que nao

incorra em onus para a UFRB.

Art. 22 Ao escolher 0 seu orientador, 0 aluno devera, para esse efeito,

realizar convite formal, acompanhado de pre-projeto.
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I. Assinar 0 formulario especffico, aceitando a orientagao;

II. Colaborar com aluno na definigao do tema da monografia;

III. Avaliar a viabilidade do projeto de monografia, verificando a

disponibilidade de material bibliografico sobre 0 assunto;

IV. Aprovar 0 roteiro da pesquisa, 0 plano de trabalho e 0 cronograma de
I

atividades propostas do pre-projeto monogrMico;

V. Indicar fontes e documentos para consulta, inclusive acompanhar e

orientar 0 aluno na execugao do plano de trabalho.

VI. Avaliar cada etapa do desenvolvimento da monografia, fazendo

intervengoes sobre 0 conteudo, normas tecnicas de apresentagao e redagao do texto;

VII. Emitir parecer final sobre a monografia que esteja sob sua orientagao.

VIII. Autorizar capias da monografia, depois de aprovada e corrigida, para a

entrega, PliillO aluno, da versao final, a Comissao de Avaliagao ou a Coordenagao do
\

Art. 24 0 Professor Orientador podera solicitar seu afastamento da

orientagao, desde que os motivos sejam devidamente fundamentados e apreciados

pelo Colegiado do Curso.

Paragrafo unico. Para tanto, devera comunicar de forma escrita, ao professor

responsavel do componente curricular, que encaminha ao Colegiado do Curso, para

que junto com 0 aluno apresentem 0 nome de um novo orientador.

Art. 25 a aluno podera solicitar, por iniciativa propna, ao professor

responsavel do componente curricular, que encaminha colegiado do Curso,
I

substituig8.o de seu orientador, desde que justifique suas razoes por escrito e indique

ou solicite um novo orientador.
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Art. 26 E permitido ao aluno ter um co-orientador, mediante aprovagao do

orientador, de forma expressa, na ficha de orientagao.

Art. 27 A avaliagao do trabalho monografico devera obedecer ao disposto

no Titulo III - Secao I, da Resolucao CONAC nO 16/08, conforme apresentado a

seguir.

Aft. 28 A avaliagao do trabalho monogratico sera feita por uma banca

formada por 2 (dois) membros indicados pelo orientador e homologada pelo Colegiado

do Curso.

§1° Caso 0 discente tenha realizado seu trabalho com a participagao de um co-

orientador, ele podera ser um dos membros da banca.

§2° A participagao de docentes / pesquisadores de outras instituigoes nas

bancas avaliadoras nao acarretara em onus para a UFRB.

Art. 29 A avaliagao do trabalho monografico levara em consideragao os

seguintes aspectos:

I. Coeremcia entre a problematizagao, os objetivos e a argumentagao;

II. Normas da ABNT;

III. Relevancia e coeremcia no trato da questao;

IV. Clareza e precisao vocabular;

V. Resultados obtidos.
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Art. 30 0 deposito da Monografia, para ser submetido a aprovac;ao, devera

ser feito no prazo mfnimo de 30 (trinta) dias, sob a forma de 1 (uma) mfdia digital e 3

(tres) exemplares impressos, cabendo ao Colegiado providenciar 0 envio de uma copia
"

para cada um dos membros da banca.

Art. 31 Apos aprovac;ao, a versao final da Monografia devera ser entregue

no prazo mfnimo de 30 (trinta) dias na forma de 2 (duas) mfdias digitais e 1 (um)

exemplar impressa, sendo 1 (uma) mfdia digital destinada ao Professor Orientador, 1

(uma) mfdia para registro no Colegiado do Curso e 1 (um) exemplar impresso e

encadernado para Biblioteca Central / Setorial da UFRB.

§1\~Nas mfdias digitais devem constar a identificac;ao (numero de matrfcula,

nome completo do aluno e do orientador, titulo do trabalho, area de concentrac;ao e

Curso).

§2° 0 aluno que nao depositar a Monografia no prazo fixado devera requerer,

com a devida justificativa, nova data de entrega ao Colegiado do Curso, em ate 72

(setenta e duas) horas apos a data oficial, devendo 0 Colegiado marcar nova data, no

limite maximo de 10 (dez) dias para novo deposito.

§3° 0 aluno que nao depositar a Monografia no prazo estipulado fica

impossibilitado de colar grau.

Art. 32 0 orientando e 0 orientador tem 0 prazo maximo de 30 (trinta) dias,

apos a apresentac;ao oral, para efetuar as possfveis correc;6es e encaminhar a,
monografia junto com uma carta de encaminhamento do orientador do exemplar

definitivo para 0 deposito na biblioteca.

Art. 33 Caso a monografia nao seja aceita, a Banca e 0 Colegiado do

Curso estabelecerao um prazo, de no maximo 30 (trinta) dias, para as alterac;6es e

I~ 10
/
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nova apresentag8.o oral, se for necessaria; caso 0 aluno n8.o cumpra com os

encaminhamentos sugeridos pela Banca e pelo Colegiado do Curso sera

automaticamente reprovado.

,
Os trabalhos monograficos dos alunos surdos ou com deficiencia

auditiva e os alunos ouvintes cuja habilitag8.o escolhida for LIBRAS deverao

apresentar, alem do trabalho monografico escrito em portugues, um DVD com a

gravagao (sinalizada em LIBRAS) baseada nos quadros sin6pticos do trabalho

monografico, por ocasiao da entrega da versao final.

,
Art. 35 Os discentes terao como direitos e deveres 0 disposto no Art. 22 e

no Art. 23 da Secao I, Titulo IV, da Resolucao CONAC n° 16/08, conforme

apresentado a seguir.

Art. 36 Alem dos previstos nas normas internas da UFRB e nas leis

pertinentes sac direitos dos alunos matriculados em componentes curriculares sobre

pratica de pesquisa:

I. Dispor de elementos necessarios a execug8.ode suas atividades, dentro

das possibilidades cientfficas e tecnicas da Universidade;

II. Ser orientado por um professor na realizag8.o do seu trabalho

monografico;

III. Conhecer a programag8.o previa das atividades a serem desenvolvidas

pelas disciplinas de pratica de pesquisa;

IV. Ser previamente informado sobre 0 prazo para entrega da monografia;Av1
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V. Ser previamente informado sobre local e data do seminario de

apresentagao do trabalho monografico.

Art. 37 Alem dos previstos nas normas internas da Universidade e rias leis

pertinentes, sac deveres do aluno matriculado em componentes curriculares sobre

pratica de pesquisa:

I. Cumprir este regulamento;

II. Apresentar ao Colegiado do seu Curso 0 trabalho monografico, bem

como realizar a apresentagao publica, nos prazos determinados;

III. Cumprir os horarios e cronograma de atividades estabelecidos pelo

Professor ~rientador;

IV. Responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a

favor de terceiros, quando das citag6es, c6pias ou transcrig6es de textos de outrem.

Art. 38 Os casos omissos serao resolvidos pelo Colegiado do Curso,

ouvidos os professores relacionados aos componentes curriculares das praticas de

pesquisa, 0 professor orientador e 0 orientando.

Cruz das Almas, 21 de maio de 2013

/~
( I

Paulo Gabriel Soledade Nacif

Reitor

Presidente do Conselho Academico


