
Normas para a elaboração do TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
 
1. É obrigatória a elaboração de um TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO para 
a integralização de todos os cursos de Especialização,  Lato Sensu,  e MBA’s,  segundo a 
Resolução CNE/CES nº 01, de 08 de junho de 2007, que regulamenta os cursos de Pós-
graduação. 

2.  Na  COEAE/UNISANTOS,  o  TRABALHO  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSO  é 
individual e exigido em uma das duas seguintes modalidades, conforme definição prévia, 
inserida no Projeto Pedagógico de cada um dos cursos oferecidos: 

ARTIGO CIENTÍFICO – número de páginas entre 15 (quinze) e 20 (vinte). 
ou 
MONOGRAFIA – número de páginas entre 35 (trinta e cinco) e 60 (sessenta).
 
3. Os alunos cursarão a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, na qual serão 
abordados  as  normas  e  os  requisitos  para  a  elaboração  do  Trabalho de Conclusão de 
Curso exigido.

4.  O  aluno  poderá  valer-se  de  eventual  aconselhamento  dos  professores  do  curso  e 
especialmente  do  Professor  Responsável  pelo  seu  Curso  para  a  escolha  do  tema  e 
desenvolvimento de seu Trabalho de Conclusão de Curso.
 
5. Por decisão da COEAE/UNISANTOS, o Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser 
finalizado  e  entregue  na  Secretaria,  com  prévia  autorização  por  escrito  do  professor 
responsável  pelo  curso,  mediante  protocolo  de  recebimento,  até  3  (três)  meses  após  o 
encerramento das aulas do Curso. 
IMPORTANTE: O aluno que não entregar o Trabalho de Conclusão no prazo estipulado 
deverá fazer nova inscrição no componente curricular TCC, arcando com o ônus decorrente 
em função do término do curso.

6. O Trabalho de Conclusão de Curso – monografia ou artigo científico – será avaliado 
por uma banca examinadora composta pelo professor responsável do respectivo curso, mais 
dois integrantes definidos por ele, que atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, 
sendo que a nota  mínima para a  aprovação  é  7  (sete).  A nota será  resultado  da média 
aritmética dos integrantes da banca.
IMPORTANTE: Caso o aluno não obtenha a  nota 7  (sete)  no TCC, deverá  fazer  nova 
inscrição no referido componente curricular, arcando com o ônus decorrente em função do 
término do curso.

7. O aluno deverá entregar na Secretaria da COEAE, três cópias em papel do seu Trabalho 
de Conclusão de Curso, com capa plástica transparente e espiral no dorso, além de uma em 
mídia digital - CD. 

8. Encerrado o prazo final para os alunos entregarem o TCC, a coordenação do curso terá 
no máximo três meses para agendamento das respectivas bancas de avaliação, que terão 
duração máxima prevista de uma hora cada uma, sendo parte desse tempo para exposição 
do aluno e parte para argüição da banca, que tem prerrogativa para ampliação do tempo se 
achar necessário. 



9. Após tomar ciência de sua nota de TCC e tendo obtido nota igual ou superior a 7 (sete), o 
aluno deverá protocolar na secretaria da COEAE, o seu requerimento para a emissão do 
Certificado de Conclusão do Curso,  desde que não haja pendência em qualquer outro 
componente curricular.

10. Os cursos de Direito Processual Civil, Direito Processual Penal, Direito Processual do 
Trabalho, Direito e Processo do Consumidor e Direito Processual Constitucional, por sua 
natureza modular e distinta dos demais cursos, são exceção as regras acima descritas e terão 
seus  trabalhados  entregues  em apenas  uma via  em papel  mais  o  CD e  terá  o  trabalho 
avaliado pelo coordenador do curso. O prazo para entrega do TCC na secretaria é de três 
meses após o encerramento das aulas do curso.

11.  As  situações  aqui  não  contempladas  deverão  ser  objeto  de  consulta  e  decisão  do 
Coordenador  Geral  da  COEAE,  em  consonância  com  as  diretrizes  da  Pró-Reitoria 
Acadêmica da UNISANTOS.
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