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O discente deverá inscrever-se na disciplina 
TCC I. 

E escolher um tema que pretende explorar e 
elaborar um projetopara o TCC, respeitada a 
forma exigida (monografia). 

Com base no tema escolhido, o discente-
orientando deverá escolher o professor-
orientador dentro da sua linha de pesquisa. 

A partir do aceite do Professor-orientador, ambos 
devem estabelecer de maneira consensual a 
rotina de orientação, cronograma e plano de 
atividades. 

O discente-orientando é responsável pela autenticidade e pela 
originalidade de seu trabalho. Portanto, deverá estar ciente dos 

princípios éticos e legais da escrita acadêmica, notadamente em 
relação à questão do plágio. 
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Compete ao discente: 

Entregar na secretaria da 
Coordenação do curso o documento 
que formaliza a escolha do 
orientador 

É necessário o discente comparecer 
as reuniões do qual o tema esteja 
relacionado ao TCC, convocada pela 
Comissão de TCC, pela coordenação 
e/ou pelo professor-orientador. 

Cumprir os prazos definidos pela 
Comissão do TCC, pela Coordenação 
do Curso e pelo professor-orientador. 

Cumprir as indicações do professor-
orientador, as normas deste 
Regulamento e da ABNT. 
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Encaminhar os exemplares do seu TCC em 
versão final para a Banca Examinadora com 
pelo menos um mês de antecedência da defesa 
pública; 

Apresentar e defender publicamente seu TCC 
perante Banca Examinadora em dia, hora e local 
estabelecidos pela Comissão do TCC; 

Entregar à secretaria do curso a Ata com os 
resultados da avaliação da Banca Examinadora 
para fins de arquivamento; 

Entregar à Comissão do TCC no prazo 
estabelecido o documento final, completo e 
corrigido, com eventuais ajustes sugeridos pela 
banca nos seguintes formatos: 

a. Em cópia física, dentro das normas 
estabelecidas pela Comissão do TCC; 

b) Em meio digital, no formato Portable 
Document Format (PDF), em CD não-
regravável e identificado (com o nome 
completo do aluno, o número de 
matrícula, o curso e o ano de conclusão) 
para arquivamento e encaminhamento à 
biblioteca. 
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Acesse o REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
(TCC) para mais informações. 

http://cursos.ufrrj.br/grad/admpublica/files/2018/03/Regimento-TCC-do-Curso-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o-em-Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica.pdf
http://cursos.ufrrj.br/grad/admpublica/files/2018/03/Regimento-TCC-do-Curso-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o-em-Administra%C3%A7%C3%A3o-P%C3%BAblica.pdf

