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Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
  

  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica obrigatória que consiste
na sistematização, registro e apresentação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos,
produzidos na área do Curso, como resultado do trabalho de pesquisa e investigação científica.

  

  

O TCC, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), pode ser
desenvolvido na forma de monografia, artigo científico, livro ou capítulo de livro, relatório
técnico científico e resumo expandido ou artigo completo apresentado em eventos científicos,
conforme estabelece a Resolução nº 22/2017 do Consepe. Qualquer uma das modalidades
deve ser elaborada individualmente.

  

Cada graduando deverá escolher um professor da UFVJM como orientador, preferencialmente
do Departamento de Ciências Contábeis (DCCO). O professor escolhido orientará o discente
durante a construção do projeto e do TCC propriamente dito.

  

Tanto o projeto quanto o TCC devem ser apresentados para uma banca examinadora
constituída pelo orientador, como presidente e no mínimo dois membros efetivos e um membro
suplente. A avaliação é composta pela nota da banca (peso 70) e nota atribuída pelo professor
responsável (peso 30) pelas disciplinas de Metodologia Científica II e Trabalho de Conclusão
de Curso. Para o discente ser aprovado nas disciplinas, faz-se necessário obter nota final igual
ou superior a 60% (sessenta por cento) em ambas avaliações.

  

Em cada semestre, a Coordenação de TCC divulga um cronograma, aprovado pelo Colegiado
do Curso de Ciências Contábeis, com datas importantes e documentos que devem ser
entregues à Coordenação de TCC, durante a elaboração do Projeto e TCC.

  

 1 / 2



Coordenação Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Última atualização Qua, 26 de Maio de 2021 15:43

Mais informações sobre a elaboração do projeto e TCC podem ser obtidas no Manual de TCC

  

  MANUAL DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
  

Link do manual

  

https://drive.google.com/file/d/1eamlfsUWrGI0_Ld3j0pievoXeWfKn6ye/view?usp=sharing

  

  TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DEFENDIDOS
  

Acesso  aqui
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