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REGULAMENTO DE TCC 2019 (versão 8 de junho de 2022):  

ARTES VISUAIS – LICENCIATURA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

1. Definição 

Para integralizar o Currículo, o(a) Licenciando(a) em Artes Visuais do Instituto de Artes 

da Universidade Federal de Uberlândia (IARTE UFU) deve elaborar um Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) sob a orientação de um(a) docente do Curso de Artes Visuais 

da UFU, situações diversas serão analisadas pelo colegiado do curso. 

O TCC deve ser acompanhado de uma produção textual e pode ser apresentado em uma 

das seguintes formas: 

1.1 prático-teórica, composta por obra(s), ação(ões) e/ou exposição(ões) de arte; 

1.2 educativa, teórica, histórica e/ou crítica de arte, 

A produção textual pode ser uma monografia, de acordo com as regras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou formato acordado com o(a) Orientador(a). 

 

2. Requisito 

2.1. Ingressante a partir de 2019: 

Para matricular-se no TCC I, o(a) Licenciando(a) deve ter cumprido pelo menos 1.920h 

de componentes curriculares, incluindo a disciplina de Metodologia de Pesquisa em Arte. 

Para se matricular no TCC II, deve ter cumprido pelo menos 2.815h de componentes 

curriculares, incluindo o TCC I e o Seminário de TCC (participação como ouvinte em 

pelo menos 15 bancas de TCC). 

2.2. Ingressante até 2018: 

Mantêm-se os requisitos exigidos referente ao respectivo projeto pedagógico no qual 

ingressou no curso. 

 

3. Objetivo 

Proporcionar ao(à) Licenciando(a) o exercício de análise, sistematização e reflexão sobre 

procedimentos, processos e resultados no Curso de Artes Visuais, com proposição 

sintética e em acordo ao tema e à abordagem do TCC. 

 

4. Principais participantes e suas atribuições 

4.1 Orientando(a): Ao(à) Licenciando(a) / Orientando(a) cabe desenvolver o TCC e as 

atividades correlatas em acordo com as indicações do(a) Orientador(a), atendo-se ao 

mínimo de 75% de presença nos atendimentos e às demandas da Coordenação do Curso 

nos prazos determinados, assim como fazer o depósito do TCC II em formato PDF no 
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Repositório Institucional da UFU. 

4.2 Orientador(a): Deve esclarecer a dinâmica de orientação ao(à) Licenciando(a) / 

Orientando(a) e estabelecer um cronograma de atendimento. Organiza a composição da 

Banca Examinadora. Preside a sessão de defesa do TCC II. Abre e preenche um processo 

no Sistema Eletrônico de Informações da UFU (SEI) para a Defesa do TCC, coleta as 

assinaturas da Ata de Defesa e remete o processo para a Coordenação do Curso para 

emissão dos Certificados de Participação dos membros da Banca e outras providências. 

Como presidente da Banca Examinadora deve assinar os Atestados de Participação de 

discentes ouvintes para o Seminário de TCC. 

4.3 Coordenação do Curso: Informa prazos e procedimentos de matrícula, divulga a 

programação do Seminário de TCC, emite Certificados de Participação dos membros da 

Banca e apoia na resolução de problemas e questões pertinentes. 

 

5. Etapas, organização, rito e depósito 

O TCC totaliza uma carga de 390h e deve ocorrer em 2 (dois) semestres, nas disciplinas 

TCC I (195h) e TCC II (195h), preferencialmente sob a direção do(a) mesmo(a) 

Orientador(a). As bancas de TCC2 serão realizadas de forma remota.  

5.1 TCC I: O TCC I pode ser apresentado na forma de relatório de atividades, projetos, 

estudos etc., em padrões, materiais, número de páginas etc. conforme a definição do(a) 

Orientador(a). A avaliação pode ser feita pelo(a) Orientador(a) ou por Banca 

Examinadora (seguindo as normas do TCC II), a critério do(a) Orientador(a). 

5.2 TCC II: No TCC II a Banca Examinadora é obrigatória. Deve ser composta por 2 

(dois) membros titulares além do(a) Orientador(a), que irá presidir a banca. Dentre os 

membros titulares 1 (um) pode ser externo ao Curso de Artes Visuais, desde que tenha 

uma graduação completa e sua área de atuação esteja em acordo com a tema do TCC 

do(a) Licenciando(a); sugere-se a indicação de 1 (um) suplente. 

5.2.1 Organização: Cabe ao(à) Licenciando(a), com anuência do(a) Orientador(a), 

convidar os membros da Banca e agendar a defesa com o(a) Orientador(a) e os(as) 

convidados(as).  

5.2.1.1 Com, pelo menos dez (10) dias úteis de antecedência da data da defesa, o(a) 

Licenciando(a) deve informar a Secretaria da Coordenação o título do TCC, o nome 

completo dos componentes da banca, data, horário e local da defesa, para que estes dados 

sejam divulgados publicamente.  

5.2.1.2 A entrega dos exemplares da monografia para os membros da Banca Examinadora 

deve ser feita com 7 dias de antecedência.  

5.2.1.3 O(a) Licenciando(a) é responsável também por ações que sejam complementares 

para a avaliação do TCC, tais como a realização de uma exposição, performance, aula 

etc. 

5.2.2 Rito: Na defesa, diante da Banca, o(a) Licenciando(a) deve explanar oralmente 
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sobre o TCC, em até 20 minutos. Em seguida, passa-se a palavra aos membros da banca, 

cada qual com até 20 minutos de arguição. O(a) Licenciando(a) tem até 10 minutos para 

responder a cada membro. A presidência da Banca pede que Licenciando(a) e público se 

retirem do recinto, procedendo à avaliação. Concluída a avaliação, o(a) Licenciando(a) e 

o público retornam e a Banca emite o resultado: aprovado ou não aprovado. 

Mesmo com a aprovação do TCC, a Banca pode sugerir correções na monografia, 

especificando-as na Ata.  

5.2.3 Depósito: O(a) Licenciando(a) deverá fazer o depósito do TCC II, com as devidas 

correções, caso tenha sido sugerido pela Banca, lembrando que a aceitação do depósito é 

de responsabilidade do(a) Orientador(a), em formato PDF, no Repositório Institucional 

da UFU em tempo hábil para a colação de grau segundo estabelecido no Calendário 

Acadêmico de Graduação da UFU. 

 

6. Critérios para avaliação 

Comprometimento, regularidade e empenho do(a) Licenciando(a) no desenvolvimento 

do TCC. Aprofundamento, coerência e clareza de proposta, explanação, materiais e ações 

apresentados. Originalidade e pertinência do trabalho. Correção do texto e adequação do 

relatório e da monografia às regras da ABNT, conforme o caso. 

 

7. Disposições gerais 

Problemas eventuais deverão ser informados por escrito à Coordenação do Curso. Casos 

omissos serão tratados pelo Colegiado do Curso. 


