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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades relacionadas com 

a elaboração e apresentação da Monografia, como trabalho de graduação, 

indispensável para a colação de grau.  

 O trabalho de TCC da graduação consiste em uma pesquisa individual orientada, 

relatada sob a forma de Monografia, sobre qualquer das áreas do curso de TEOLOGIA.  

 Os objetivos gerais do trabalho de graduação são os de propiciar aos alunos do curso 

a ocasião de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o aprofundamento temático, 

o estímulo à produção científica, à consulta de bibliografia especializada e o 

aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica.  

  

1. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

• proporcionar, com a ajuda dos professores da disciplina Metodologia da Pesquisa, 

orientação básica aos alunos em fase de iniciação do projeto de monografia;   

• elaborar e encaminhar aos professores orientadores as fichas de frequência e 

avaliação das atividades de Monografia;  

• indicar professores orientadores para os alunos que não os tiverem;  

• manter, junto a Coordenação, arquivo atualizado com os projetos de monografia 

em desenvolvimento;  

• providenciar o encaminhamento à biblioteca central de cópias das monografias 

aprovadas.  
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2. PROFESSORES ORIENTADORES  

 O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvida sob a orientação de um professor, 

escolhido pelo aluno.  

 O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a 

alocação de parte do tempo de ensino dos professores à atividade de orientação.  

 Cabe ao aluno escolher o professor orientador, devendo, para esse efeito, realizar o 

convite levando em consideração os prazos estabelecidos.  

  Ao assinar o projeto o professor está aceitando a sua orientação.  

 Na situação em que o aluno não encontre nenhum professor que se disponha a assumir 

a sua orientação, deve procurar o professor da disciplina, a fim de que este lhe indique 

um orientador.  

 A troca de orientador só é permitida quando outro docente assumir formalmente a 

orientação, mediante aquiescência expressa do Professor da Disciplina  

 É da competência do Professor da Disciplina a solução de casos especiais, podendo 

ele, se entender necessário, encaminhá-los para decisão do Conselho do curso e/ou 

Coordenação.  

  O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos:  

• frequentar as reuniões convocadas pelo Professor da disciplina de Trabalho de  

Conclusão de Curso;  
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• atender seus alunos orientandos, em horário previamente fixado;  

• participar das correções para as quais estiver designado, em especial as de seus 

orientandos;  

• assinar, as fichas de avaliação das monografias;   

  

• A responsabilidade pela elaboração da monografia é integralmente do aluno, o 

que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente as 

atribuições decorrentes da sua atividade de orientação.  

  

3. ALUNOS MATRICULADOS EM MONOGRAFIA  

 O aluno em fase de realização do trabalho de graduação tem, entre outros, os 

seguintes deveres específicos, para a elaboração da Monografia:  

• manter contatos no com o professor orientador para discussão e aprimoramento 

de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas;  

• cumprir o calendário divulgado pela Coordenação do Curso para entrega de 

projetos, relatórios parciais e monografia;  

• elaborar a versão final de sua monografia, de acordo com o presente 

Regulamento e as instruções de seu orientador e do pelo Professor da disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso;  

• entregar ao Professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, na fase 

própria, duas cópias de sua monografia, devidamente assinadas pelo orientador, 

e cópia do arquivo em disquete, que será encaminhada à Biblioteca;  
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• comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar a versão final de 

sua monografia.  

  

4. PROJETO DE MONOGRAFIA  

 O aluno deve elaborar seu projeto de monografia de acordo com este Regulamento, 

as normas complementares, fixadas pelo coordenador, e com as orientações do seu 

professor orientador.  

 A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos estabelecidos nas normas 

da ABNT sobre documentação.  

  A estrutura do projeto de monografia compõe-se de:  

• apresentação;  

• objeto;  

• objetivos;  

• justificativas;  

• revisão bibliográfica;  

• metodologia;  

• cronograma;  

• levantamento bibliográfico inicial;  

• instrumentos de pesquisa (quando houver pesquisa de campo).  
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5. MONOGRAFIA  

  A monografia deve ser elaborada considerando-se:  

• na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da 

ABNT sobre documentação.  

• no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas e a vinculação direta do seu 

tema com as áreas de conhecimento identificadas pelas disciplinas 

ofertadas no currículo.  

  

  A estrutura da monografia compõe-se de:  

• folha de rosto;  

• folha de aprovação;  

• sumário;  

• introdução;  

• desenvolvimento, contendo necessariamente a revisão bibliográfica;  

• considerações finais (ou conclusão);  

• referências;  

• anexos (quando for o caso).  

  O aluno que não entregar a monografia, sem motivo justificado está 

automaticamente reprovado na respectiva disciplina.  

 Não há recuperação da nota atribuída à monografia, sendo a reprovação, nos casos 

em que houver, definitiva.  
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  Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Curso.  

  

Faculdade Bíblica das Assembleias de Deus - FABAD  

  


