
DIRETRIZES E NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE TRABALHOS DE 

CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

 
 

 
CAPÍTULO 1 – Do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): 

Objeto 

Definição e objetivo 
 
O Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)  consiste  em  um  trabalho  escrito  de 

graduação,  versando  sobre  tema  relacionado  aos debates interdisciplinares propostos 

pela grade curricular do curso de Hotelaria,  no  campo  teórico  e prático, a ser 

elaborado pelo(a) aluno(a) sob orientação de um(a) professor(a), docente da UFRRJ 

submetida à aprovação de Banca Examinadora, composta pelo orientador e dois  

professores  internos,  sendo  facultativa  a  substituição  de  um  dos  professores 

internos convidados por um membro externo, desde que este tenha curso superior. 

 

O TCC consiste na elaboração de um produto final contendo resultados de reflexões 

teóricas e/ou práticas sobre o fenômeno turístico, relacionado às atividades 

desenvolvidas em Meios de Hospedagem e suas áreas específicas, podendo ser 

materializado em: 

 

1) Monografia, será elaborada individualmente; 

2) Projeto Hoteleiro ou de Serviço, poderá ser elaborado por dois alunos do curso; 

3) Publicação de dois (2) artigos completos em anais de eventos (regional, nacional ou 

internacional)  ou em revista científica, qualis A ou B. Cada artigo deverá ter um aluno 

do curso de Hotelaria como autor e um professor orientador,  se for uma exigência da 

revista ou do evento. O número de autores poderá exceder se os demais autores forem 

alunos e professores de outro curso ou de outra instituição. 

 

 

 

Natureza 
 
Após a integralização dos conteúdos obrigatórios do curso de bacharelado em hotelaria 

é exigida a elaboração e defesa de um TCC, com temática relacionada ao campo de 

pesquisa e  exercício profissional, que deverá contar com o  apoio de  um professor 

orientador. O TCC é configurado, na estrutura curricular, como disciplina e atividade 

acadêmica obrigatórias, tendo carga horária para integralização de 30 horas para 

disciplina e 30 horas para atividade acadêmica. 

 



A elaboração do TCC é uma atividade curricular obrigatória para a conclusão do Curso 

de Bacharelado em Hotelaria e está vinculada às disciplinas: 

a) Introdução ao TCC em Hotelaria – IH 816 (Obrigatória 7º. Período), 

b) Seminário de TCC em Hotelaria – IH 819 (Obrigatória 8º. período)  

c) Trabalho de Conclusão de Curso em Hotelaria – AA 483 (Atividade Acadêmica 8º 
 

período). 
 
 
 
 

Observação:  é obrigatório  para  a  matrícula  do  discente  na  disciplina  IH  819  e na 
 

Atividade Acadêmica AA 483 a aprovação na disciplina IH 816. 



CAPÍTULO 2 - O processo e o fluxo do funcionamento da elaboração do TCC 
 
 
 
 

2.1 Atribuições e responsabilidades 
 
 
 
 

Da Comissão de TCC 
 
A comissão de TCC é composta pelo docente responsável pela disciplina IH 819 e um 

docente representante de cada área do curso. 

 

Art. Único – Compete à comissão de TCC: deliberar sobre casos omissos. 
 
 
 
 

Dos Docentes das disciplinas:  

 

Introdução ao TCC em Hotelaria (IH 816)  

 

Art. Único – Compete ao professor da (s) disciplina (s): 

a) Ministrar aulas, conduzir estudos dirigidos e normativas; 

b) Definir prazos para entrega do Projeto de Monografia;  

- os prazos devem ser formalmente comunicados (via e-mail) a todos os 

discentes matriculados bem como aos professores orientadores.  

 c) Administrar a indicação dos professores orientadores, levando em conta a 

experiência, as suas linhas de pesquisas e aderência do mesmo ao curso e à temática 

apresentada pelo discente;  

 

 



Seminário de TCC em Hotelaria (IH 819)  

 
 

 
Art. Único - Compete ao professor da (s) disciplina (s): 

 
a)  Programar  e  coordenar  as  atividades  monográficas  buscando  otimizar  a 

relação dos alunos com seus orientadores;  

 

b) Elaborar e submeter à aprovação do Colegiado de Curso de Bacharelado em 
 

Hotelaria as normas de funcionamento do TCC;  
 

c) Definir prazos para entrega da versão escrita definitiva do TCC, que ficará 

na coordenação do curso para acervo;  

d) Estabelecer as normas de apresentação formal do TCC em versão escrita 

definitiva, bem como da apresentação oral deste trabalho à Banca Examinadora;  

 
e) Administrar a indicação dos professores orientadores, levando em conta a 

experiência e aderência do mesmo ao curso e à temática apresentada pelo discente;  

 
f) Marcar datas e locais de apresentação e defesa oral;  

 

g) Receber os laudos de julgamento do TCC, a versão definitiva  e encaminhá-

los  à coordenação de curso para  fazer o registro acadêmico;  

 

h) Receber e julgar representação dos alunos contra professores orientadores, 

com ajuda do Colegiado de curso de Bacharelado em Hotelaria . 

 

i) Imprimir a  ata de defesa e a folha de avaliação, seguindo o modelo 

apresentado pelo Colegiado de Bacharelado em Hotelaria, para o laudo de julgamento 

a ser preenchido pela banca, e entregar ao orientador, que será o presidente da banca de 

defesa. 

 

j) Dirimir os casos omissos deste Regimento. 

 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso   

 

Do Orientador 
 
Art. 1º - O TCC será orientado por professores do Curso de Bacharelado em Hotelaria, 

preferencialmente, ou por professores de outros departamentos da UFRRJ. A co- 

orientação é facultativa e utilizada quando necessário. 

 

Art. 2º - Cada professor será responsável por orientar no mínimo quatro (4) 
 

discentes na elaboração do TCC semestralmente. 
 



 

Art. 3° - O orientador é escolhido pelo discente levando em consideração o tema de 

pesquisa da monografia e a relação com os temas de pesquisas do docente - orientador. 

 

Art. 4° - São atribuições do professor(a) orientador(a): 
 

a) Orientar o aluno na elaboração do Projeto de TCC; 
 

b) Avaliar o Projeto de TCC de seus orientados; 
 

c) Definir, receber e avaliar os trabalhos necessários para a elaboração do TCC; 
 

d) Compor e presidir a Banca Examinadora na avaliação final; 
 

e)  Colaborar  com  o(a)  professor(a)  das  disciplinas  Introdução  ao  TCC, 

Seminário de TCC e Trabalho de Conclusão nas tarefas de análise e avaliação do projeto 

e da monografia de seu orientando; 

 
 

Art. 5º - A Orientação do TCC, obrigatória, far-se-á nas seguintes etapas: 
 
Parágrafo 1º - O Orientador fixará os horários de trabalho e desenvolvimento da 

Monografia, observando o vínculo às disciplinas IH816 (introdução ao TCC) e IH 819 

(Seminário de TCC), além da atividade acadêmica AA 483 (Trabalho de Conclusão de 

Curso) no semestre. 

 

Parágrafo 2º - O graduando comparecerá a totalidade das horas fixadas, desenvolvendo 

as atividades estabelecidas pelo Orientador, sob pena de cancelamento de Orientação. 

Neste caso, cabe ao Orientador relatar os fatos ao professor responsável pelas disciplinas 

de Seminário de TCC e de TCC, para que estes tomem as devidas providências junto às 

partes envolvidas. 

 

Parágrafo 3º - O graduando pode pleitear a mudança de orientação, justificadamente, ao 

professor responsável pelas disciplinas de Seminário de TCC e de TCC, que decidirá 

pela procedência ou não do pedido. 

 

Parágrafo   4º   -   O   professor   pode   pleitear   o   cancelamento   da   orientação, 

justificadamente,  ao  professor  de Seminário  de  TCC  e de TCC,  que  decidirá  pela 

procedência ou não do pedido. 



 
Da banca examinadora 

 
Art. 1º - A Banca Examinadora será formalizada pelo professor da disciplina de TCC e 

será constituída por 3 (três) membros, na forma abaixo: 

 

a) Professor orientador, que será seu presidente; 
 
b) 2 (dois) outros membros: sendo um professor(a) do Curso de Bacharelado em 

Hotelaria da UFRRJ e outro professor podendo ser do curso, de outro curso ou externo à 

UFRRJ. Neste caso, o co-orientador não poderá compor a banca. 

 

Art. 2º - Compete à Banca Examinadora: 
 

a) Avaliar a versão definitiva escrita do TCC e sua apresentação e defesa oral, 

em sessão pública, lavrando o laudo de julgamento em documento apropriado. 

 

b) Entregar, através de seu presidente, a folha de avaliação com o laudo de 

julgamento para professor da disciplina de TCC. 

 
 

 
Do discente 

 
Discente matriculado na Disciplina I H  8 1 9  ( Seminário e TCC) 

 

(disciplina obrigatória do 8º período) 
 
Art. 1º - São atribuições do aluno matriculado na disciplina: 

 
a) Participar dos estudos dirigidos e seminários e receber orientação para a 

realização dos trabalhos, sujeito às normas de frequência obrigatórias; 

 

b) Indicar o professor orientador de acordo com a linha de pesquisa; 
 

c) Elaborar seu Projeto de TCC e entregar como previsto pelo professor da 

disciplina. 

d) Cumprir com os prazos de entrega estipulados pelo professor da disciplina. 

 

 

Discente matriculado na AA 483  (Atividade Acadêmica de Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC)  
 

(disciplina obrigatória do 8° período) 
 
Art. Único - São atribuições do aluno matriculado na disciplina:



a) Elaborar o TCC e encaminhá-lo ao professor da disciplina, observando os 

prazos e normas de apresentação formal estabelecidas; 

 

b) Representar  junto  ao  professor  da  disciplina  contra  desídia  do  

professor(a) orientador(a), podendo inclusive requerer sua substituição; 
 
c) Apresentar e defender seu TCC na data e local, definidos pelo professor da 

disciplina. 
 

 
 
 

CAPÍTULO 3 – Estrutura e formatação do trabalho de conclusão de curso 
 
O Curso de Bacharelado em Hotelaria possui seu próprio Manual para orientações 

quanto à estruturação correta do TCC. Ver Anexo 01 

 
 

 
CAPITULO 4 – Critérios de entrega, apresentação e avaliação do TCC 

Entrega do Projeto de TCC 

O projeto do TCC deverá ser elaborado no 7º período, como resultado da disciplina de 

Introdução ao TCC.  A aprovação nessa  disciplina  e  elaboração  do  projeto é requisito 

obrigatório para o desenvolvimento da Monografia e inscrição na disciplina IH 819 e 

atividade acadêmica AA 483. 

 

Sua estruturação deverá ser seguida conforme o Manual de elaboração e estruturação de 
 

TCC do Curso de Bacharelado em Hotelaria. 

 
 
 
 
 

Entrega do TCC Versão Final 
 
Parágrafo  1º  -  O TCC será entregue,  pelos  alunos  do  8º  período,  para o  docente 

responsável pela disciplina TCC. 

 

Parágrafo 2º - Os trabalhos serão entregues em 03 (três) ou em 04 (quatro) vias, caso 

haja Co-Orientador. Estas deverão ser entregues impressas, além da apresentação de sua 

versão em mídia (CD´s, DVD´s, Pendrives, Blue Ray, ou outra mídia atual). 

 

 

Apresentação e defesa 
 
A defesa dos TCC será realizada, em data definida e divulgada pelo(a) professor(a) 

 

da disciplina nas seguintes etapas: 
 
a) exposição do trabalho pelo graduando será de, no mínimo, 20 e no máximo 30 minutos; 

 



b) avaliação crítica e solicitação de esclarecimentos pelos Examinadores; 
 
c) arrazoado e esclarecimentos pelo graduando; 

 
d) atribuição de nota. 

 
A apresentação e defesa oral da Monografia serão realizadas, em sessão pública, e com 

data e local determinados pelo(a) professor(a) da disciplina IH 819 (Seminário de 

Trabalho de Conclusão de Curso) do 8º período. 

 
 

 
Entrega da Versão final 

 
Caso a Banca permita reformulações no TCC o aluno terá prazo, de 15 dias, a contar da 

data de defesa, para entrega das correções, conforme data a ser definida pela mesma 

banca. Nesse caso, o aluno obterá conceito suficiente, se aprovado. 

 

Após a defesa do trabalho, o graduando deverá entregar a versão final, anteriores à data 

de lançamento de notas finais, de acordo com o calendário acadêmico da UFRRJ, para 

entregar o exemplar em um CD-ROM, já com as devidas modificações, para arquivo do 

Curso de Bacharelado em Hotelaria. Até a entrega desse exemplar, o graduando deverá 

deixar uma cópia provisória do trabalho para o docente responsável pela disciplina TCC. 

O graduando deve entregar também um CD-ROM com a versão final do TCC, em PDF 

com as modificações propostas pela Banca Examinadora. 

 

Findo o prazo de entrega da versão final do TCC, será decrescido 10% por dia de atraso 

da nota final atribuída. 

 
 

 
Avaliação 

 
O Trabalho de Conclusão de Curso terá a seguinte forma de avaliação: 

 
a) Para aprovação, o aluno deverá alcançar o conceito suficiente ou insuficiente;



b) O conceito só será considerado validado após a entrega da versão final do documento, 

em CD-ROM, devidamente identificado, após a banca.  

 

Será considerado reprovado na disciplina Seminário de TCC em Hotelaria, por falta o 

aluno que não assistir a pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas da 

disciplina, e/ou não elaborar e entregar o Projeto de Pesquisa ou a Versão Escrita 

Definitiva da Monografia e/ou não realizar a apresentação e defesa oral do Trabalho de 

Conclusão de Curso nas datas estabelecidas pelo professor responsável pela disciplina 

para a banca examinadora. 

 

Para aprovação na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, o graduando deve obter 

nota mínima de 05 (cinco). 

 

Caso a Banca não permita reformulações no TCC, o aluno será reprovado 

automaticamente. 

 
 

 
CAPÍTULO 5 – Outros: 

 
Nos casos de desídia, o professor da disciplina de TCC procederá à substituição do 

professor(a) orientador(a), cabendo ao aluno indicar o substituto. 

 

Somente será admitida mudança de tema da Monografia mediante autorização do 

professor(a) orientador(a). Neste caso, o aluno deverá elaborar novo Projeto de 

Monografia que depende de aprovação por parte do(a) orientador(a). A aprovação do 

novo Projeto de Monografia não gera qualquer direito com relação a prazos especiais 

para entrega da Monografia em versão escrita definitiva. 

Art. 4º - Estas normas entram em vigor a partir de sua aprovação no Colegiado do Curso 

de Bacharelado em Hotelaria no dia 17 de maio de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


