
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIBH

CURSO DE GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

REGULAMENTO

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º.Este Regulamento estabelece as regras e os procedimentos para a elaboração, o depósito 
e a defesa do trabalho de conclusão do curso de graduação em Relações Internacionais (TCC), 
de acordo com as normas aplicáveis do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro 
Universitário UniBH e o projeto pedagógico do curso de Relações Internacionais.

Art  2º.A conclusão  do  curso  de  graduação  em  Relações  Internacionais  e  a  expedição  do 
respectivo diploma dependem do cumprimento de todo o currículo pleno, com aproveitamento 
adequado, incluindo a aprovação nas disciplinas relativas ao TCC.

Art.  3º.  O  TCC  consiste  em  pesquisa  individual  orientada,  em  qualquer  área  das  Relações 
Internacionais,  em formato monográfico,  e  tem por  objetivo propiciar  aos  alunos do curso de 
graduação  em  Relações  Internacionais  a  oportunidade  de  demonstrar  o  grau  de  habilitação 
adquirido  durante  o  curso,  o  aprofundamento  temático,  o  estímulo  à  produção  científica,  a 
consulta de bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica 
das Relações Internacionais

Art  4º.  As  atividades  relacionadas  ao  TCC  serão  desenvolvidas  através  das  disciplinas  de 
METODOLOGIA,  TRABALHO  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSO  I  (TCCI),  e  TRABALHO  DE 
CONCLUSÃO  DE  CURSO  II  (TCCII),  integrantes  da  grade  curricular  do  curso  de  Relações 
Internacionais, respectivamente, nos ciclos 3, 4 e 5.

CAPÍTULO II – DO PROJETO

Art. 5º. A elaboração do PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (PTCC)será 
realizada no âmbito da disciplina METODOLOGIA, de caráter presencial e carga horária de 40 
(quarenta) horas/aula, sob o acompanhamento de um professor designado para a disciplina pela 
Coordenação de Curso.

Art. 6º. No início do semestre letivo, o aluno matriculado nesta disciplina, com auxílio do professor 
da disciplina, escolherá o tema a ser pesquisado, em qualquer área das Relações Internacionais, 
e convidará um docente integrante dos quadros do Centro Universitário UniBH para orientá-lo no 
desenvolvimento do TCC.

§1o.  Para formalizar o vínculo da orientação, o aluno deverá preencher e entregar ao professor 
desta disciplina, até a data divulgada no início do semestre, um formulário, denominado TERMO 
DE COMPROMISSO, conforme modelo constante do Anexo I, contendo informações sobre o tema 
da pesquisa e as assinaturas do orientando e do orientador.

Art.  7º. No  decorrer  do  semestre  letivo,  o  aluno  desenvolverá  o  PTCC sob  a  orientação  do 
professor da disciplina, que estabelecerá prazos para a entrega das diversas partes do projeto.

Art. 8º. O PTCC deve conter, no mínimo, a seguinte estrutura
I. Introdução;
II. Problema;



III. Justificativa;
IV. Objetivos gerais e específicos;
V. Marco teórico;
VI. Metodologia;
VII. Cronograma;
VIII. Bibliografia.

Art. 9º. A versão final e completa do PTCC compõe a avaliação da disciplina METODOLOGIA em 
50 (cinquenta) pontos, devendo este ser entregue, no prazo estipulado, ao professor da disciplina. 
Os demais 50 (cinquenta) pontos serão distribuídos ao longo do semestre, a cargo do professor 
da disciplina.

§1o. A entrega da versão final e completa do PTCC será condição indispensável para aprovação 
na disciplina METODOLOGIA.

§2o.  Deve ser rejeitado o PTCC que caracterize cópia de outro já apresentado, ou que esteja 
incompleto.

§3º. Não existe EXAME ESPECIAL na disciplina de METODOLOGIA.

Art.  10.  O professor  da disciplina METODOLOGIA avaliará e atribuirá nota à versão final  do 
PROJETO entregue pelo aluno,  promoverá o lançamento da nota no sistema e,  em seguida, 
devolverá o PROJETO ao aluno, em encontro único estipulado pelo professor da disciplina.

Parágrafo único.Ao final do semestre letivo, o professor da disciplina METODOLOGIA entregará 
à Coordenação do Curso de Relações Internacionais o  TERMO DE COMPROMISSO de cada 
aluno e planilha contendo o nome do aluno, Registro Acadêmico (RA), tema do PTCC e nome do 
professor orientador. A Coordenação do Curso encaminhará as informações ao setor de pessoal 
para pagamento de eventual remuneração correspondente à atividade de orientação de PTCC 
naquele semestre. 

Art. 11. A mudança do tema ou do orientador designados no TERMO DE COMPROMISSO, após 
a entrega do projeto e aprovação na disciplina METODOLOGIA somente é permitida mediante a 
apresentação à Coordenação do Curso, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias da data 
prevista para o depósito do TCC, de novo TERMO DE COMPROMISSO e de justificativa assinada 
pelo aluno e pelo professor orientador.

Parágrafo único. Pequenas modificações no conteúdo que não comprometam a linha básica do 
projeto não são consideradas mudança de tema.

CAPÍTULO III – DA ELABORAÇÃO E DEPÓSITO DO TCC

Art. 12. Para elaboração e depósito do TCC, o aluno já deve haver cursado as disciplinas de TCC 
I  e  II  (independentemente da ordem),  com carga horária  presencial  total  de  80 horas/aula.  A 
frequência nas disciplinas será avaliada pelo professor da disciplina, segundo critérios anunciados 
no início do semestre. Alunos com mais de 25% de ausência serão considerado reprovado na 
disciplina.

Art.  13. No  decorrer  do  semestre  letivo,  o  aluno  desenvolverá  o  TCC sob  a  orientação  do 
professor orientador designado no TERMO DE COMPROMISSO.

Parágrafo único.  O aluno deverá ter, no mínimo, 3 (três) encontros com seu orientador durante a 
fase  de  preparação  do  TCC,  dentro  do  cronograma  semestral  de  encontros,  montado  pela 
Coordenação do Curso,  comprovados através do preenchimento de TERMO DE ENCONTRO 
(Anexo III), o qual deverá ser entregue, nas datas acertadas, ao professor das disciplinas de TCCI 
ou TCCII.  Somente será aprovado na disciplina de TCCI ou TCCII  e se considerar apto para 



defesa no semestre corrente o aluno que entregar TODOS OS TRÊS TERMOS DE ENCONTRO 
do semestre devidamente preenchidos.

Art. 14. O TCC deve ser elaborado de acordo com os critérios estabelecidos no MANUAL PARA 
ELABORAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS CONFORME NORMAS DA 
ABNT  UniBH  2012  (http://www.unibh.br/uploads/manual_abnt_unibh_2012_2ed.pdf), 
considerando-se:

a) a estrutura formal do trabalho;
b) a formatação de apresentação gráfica;
c) as regras gerais de apresentação de referências;
d) as regras gerais de citações.

Art. 15. O TCC é composto, OBRIGATORIAMENTE, por:
a) Capa;
b) Folha de Rosto;
c) Resumo em português e em língua estrangeira;
d) Lista de siglas;
e) Sumário;
f) Parte textual; e
g) Bibliografia.

Parágrafo  único.  As  demais  partes  opcionais  obedecem  ao  contido  no  MANUAL  PARA 
ELABORAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS CONFORME NORMAS DA 
ABNT UniBH 2012.

Art. 16. O conjunto das disciplinas de TCCI e TCCII é composto por três fases:
(i) 1ª  fase:  Redação  de  10  (dez)  a  15  (quinze)  páginas  textuais  do  TCC,  cujos 

detalhes do conteúdo fica a critério do professor orientador;

(ii) 2ª fase: Redação completa do TCC, com extensão entre 28 (vinte oito) e 32 (trinta 
e duas) páginas textuais.

(iii) 3ª fase: Defesa oral do TCC, mediante banca avaliadora, a ser composta a critério 
da Coordenação do Curso.

Art. 17. O depósito da versão final e definitiva do TCC pelos alunos matriculados na disciplina 
TCCI ou TCCII deve ser feito dentro das datas estabelecidas pela Coordenação de Curso, da 
seguinte forma:

(i) 3  (três)  vias  impressas  deverão  ser  entregues  à  Coordenação  de  Curso, 
acompanhada do formulário intitulado TERMO DE DEPÓSITO, conforme modelo 
constante do Anexo II;

(ii) 1  (uma)  via  digital,  em  formato  PDF,  deverá  ser  encaminhada  ao  endereço 
eletrônico do professor das disciplinas de TCCI ou TCCII, mediante confirmação de 
recebimento. Os professores das disciplinas de TCCI ou TCCII serão responsáveis 
pela busca de eventuais plágios nos trabalhos entregues no formato digital.

§1º. O depósito somente será aceito se forem devidamente entregues as versões  impressas e 
digital do TCC, na forma e dentro do prazo estipulados neste Regulamento e no calendário.

§2º. Após o depósito, não será aceita a substituição ou qualquer modificação do teor do TCC, 
sendo facultada, contudo, a apresentação de simples errata no ato da defesa.

Art. 18. Após o depósito, a Coordenação do Curso atualizará a planilha elaborada por ocasião do 
PTCC, indicando eventual modificação dos professores orientadores, o título final do TCC e os 



depósitos efetuados, e a encaminhará ao departamento de pessoal para pagamento de eventual 
remuneração correspondente à atividade de orientação de TCC.

CAPÍTULO IV – DA DEFESA DO TCC

Art. 19. Para defesa do TCC, o aluno deverá haver cursado as 80 (oitenta) horas/aula totais das 
disciplinas de TCCI e TCCII, a despeito da ordem.

Parágrafo único.A apresentação de TERMO DE DEPÓSITO válido é condição essencial para a 
defesa.

Art. 20. A defesa do TCC será realizada pelo aluno perante banca composta por 2 (dois) ou 3 
(três) professores, sendo um deles o orientador, que presidirá a sessão de defesa, e os outros 
professores convidados a cargo da Coordenação de Curso.

§1o. Na hipótese de desligamento do professor orientador, a defesa ocorrerá perante os 2 (dois) 
professores convidados, sendo que um deles deverá ser indicado pela Coordenação de Curso 
como professor orientador, no momento do agendamento da banca. 

§2o. As duas vias impressas do TCC serão entregues pela Coordenação do Cursoaos professores 
que comporão a banca, através do ponto dos professores. 

Art. 21. As datas, horários e locais das sessões de defesa serão definidos pela Coordenação do 
Curso e divulgadas segundo calendário disponibilizado no início do semestre.

Parágrafo único. As sessões de defesa ocorrerão nas dependências do Campus Lourdes do 
Centro Universitário UniBH, de segunda-feira a sábado, nos horários de 7h40 às 22h35, em salas 
a serem indicadas pela Coordenação do Curso. 

Art. 22. A sessão de defesa do TCC terá, no máximo, 40 minutos de duração e obedecerá ao 
seguinte procedimento:

(i) o presidente da banca (orientador) fará a abertura da sessão e passará a palavra ao 
aluno.

(ii) o  aluno  terá,  no  máximo,  15  minutos  para  apresentar  seu  trabalho,  destacando  o 
problema, a metodologia utilizada, os tópicos mais importantes e/ou polêmicos e as 
conclusões alcançadas.

(iii) em  seguida,  cada  membro  da  banca  terá,  no  máximo,  10  minutos  para  suas 
considerações e a arguição do aluno.

(iv) ao final, o aluno terá 10 minutos para suas considerações finais.

Parágrafo único. Durante sua apresentação, o aluno poderá utilizar equipamento audiovisual e 
outros recursos didáticos, devendo, para tanto, providenciar, junto com o professor orientador, a 
reserva prévia do equipamento junto ao setor competente do Centro Universitário UniBH.

Art. 23. Os membros da banca examinadora deverão tomar por base para avaliação do TCC em 
100 (cem) pontos, segundo os critérios:

(i) Avaliação  da  parte  escrita:  a  relevância  científica  do  tema,  a  formulação 
adequada  do  problema,  a  confiabilidade  dos  dados  e  fundamentos  apresentados, 
argumentação, qualidade da bibliografia utilizada, redação, estilo e apresentação técnica 
do texto e conclusão; 

(ii) Avaliação da apresentação oral: o domínio em relação ao conteúdo do trabalho 
escrito  quanto  à  clareza,  precisão  e  segurança,  os  recursos  didáticos  utilizados  na 
apresentação,  respostas  adequadas  às  questões  formuladas,  domínio  em  relação  à 



organização  e  sequência  das  informações  mais  importantes  (assunto,  problema, 
objetivo, metodologia, argumentação e conclusão).

§  1o.  A  nota  final  da  defesa  será  computada  a  partir  da  média  das  notas  individuais  dos 
examinadores. Para aprovação, o aluno deve obter nota final igual ou superior a 70 (setenta), dos 
100 (cem) pontos possíveis.

§2º. A nota final obtida pelo aluno na sessão de defesa do TCC corresponderá à nota total da 
disciplina TCCI ou TCCII.

§  3º. O  aluno  que  não  comparecer  para  a  defesa  do  TCC,  sem  motivo  justificado,  estará 
automaticamente  reprovado  na  disciplina,  devendo  promover  a  defesa  do  TCC  em  outro 
semestre.

Art.  24. Ao final  da sessão de defesa,  o professor orientador redigirá uma  ATA DE DEFESA, 
conforme modelo constante do Anexo IV. 

§ 1o. A ATA DA DEFESA, assinada por todos os examinadores, e contendo a nota final obtida pelo 
aluno,  deverá  ser  entregue  pelo  professor  orientador,  no  prazo  de  até  2(dois)  dias  após  a 
realização da defesa, à Coordenação do Curso, que se encarregará do lançamento da nota no 
sistema.

§ 2o.  A ATA DE DEFESA conterá campo para recomendação de publicação do TCC, a ser feita, 
em consenso, pelos membros da banca examinadora. 

§ 3o. Após a defesa, a Coordenação de Curso manterá arquivados na pasta do aluno o TERMO 
DE COMPROMISSO, o TERMO DE DEPÓSITO, os TERMOS DE ENCONTRO e do TCC e a ATA 
DE DEFESA.

Art. 25. As defesas de TCC serão públicas. 

§ 1o. Será estimulada a participação de outros alunos, na qualidade de ouvintes, que farão jus a 
certificado, conforme modelo constante do Anexo VII, para fins de cômputo de sua participação 
como Atividade Complementar. 

§  2o. A participação  em cada  defesa  de  TCC conferirá  ao  aluno  1  (uma)  hora  de  Atividade 
Complementar.

CAPÍTULO V – DA ORIENTAÇÃO

Art. 26. A orientação do TCC é atividade exclusiva dos professores do Centro Universitário UniBH.

Art. 27. O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos:
I. freqüentar as reuniões convocadas pela Coordenação do Curso para discussão dos 

trabalhos sob sua orientação;

II. atender seus orientandos, em horários previamente fixados pelo professor orientador, 
para discussão da ELABORAÇÃO do TCC, observando o número mínimo de 4 (quatro) 
encontros presenciais ou virtuais; 

III. examinar  os  relatórios  parciais  que  lhe  forem  entregues  por  seus  orientandos  e 
apresentar suas considerações;

IV. participar das defesas de TCC para as quais estiver designado, em especial as de seus 
orientandos;



V. presidir as sessões de defesa de TCC de seus orientandos, redigir e assinar as atas. 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  28. Quando a  data  de  início  ou  de  encerramento  de qualquer  prazo  estabelecido  neste 
Regulamento coincidir  com feriado ou mesmo dia útil  em que não haja expediente no Centro 
Universitário UniBH, esse prazo considera-se prorrogado até o primeiro dia útil que se seguir. 

Art. 29. As disposições constantes deste Regulamento aplicam-se a todas as grades curriculares 
em vigor no Curso de Relações Internacionais do Centro Universitário UniBH, com as eventuais 
adaptações que se fizerem necessárias. 

Art.  30.  Os casos  omissos  serão  decididos  pela  Coordenação  do  Curso,  de  acordo  com as 
normas do Centro Universitário UniBH e as disposições legais aplicáveis.

Art. 31. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.



ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO

DADOS DO ORIENTANDO:

Nome: 
________________________________________________________________________

RA: ___________________ Período: _____________________ Turma: 
___________________

Tel. Residencial: _________________________ Tel. Celular: ___________________________

E-mail: 
________________________________________________________________________

TEMA DO TCC:

_____________________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________________
_

_____________________________________________________________________________
_

NOME DO ORIENTADOR:

Prof. 
__________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES:

1) No início do semestre letivo, o aluno matriculado na disciplina METODOLOGIA escolherá o tema a ser 
pesquisado,  em  qualquer  área  das  relações  internacionais,  e  convidará  um  docente  integrante  dos 
quadros do UNI-BH para orientá-lo no desenvolvimento do TCC.

2) Para formalizar o vínculo da orientação, o aluno deverá preencher e entregar ao professor da disciplina 
METODOLOGIA este “Termo de Compromisso de Orientação”.

3) A mudança do tema ou do orientador designados neste Termo de Compromissoapós a entrega do 
PROJETOsomente é permitida mediante a apresentação à Coordenação do Curso, com antecedência 
mínima  de  60  (sessenta)  dias  da  data  prevista  para  o  depósito  do  TCC,  de  novo  TERMO  DE 
COMPROMISSO e de justificativa assinada pelo aluno e pelo professor orientador.

Belo Horizonte, ____ de ___________________ de 20___.

______________________________________ ______________________________________
Assinatura do(a) aluno(a) / orientando(a) Assinatura do(a) professor(a) / orientador(a)



ANEXO II

TERMO DE DEPÓSITO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ALUNO:
Nome: 
________________________________________________________________________________

RA: ___________________ Período: ____________________ Turma: ______________________

Telefones: ____________________________ E-mail: _________________________________________

TÍTULO DO TRABALHO:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ORIENTADOR:
Prof. 
__________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES:

1)  Este  “Termo de Depósito  de Trabalho de Conclusão de Curso”  deverá ser  entregue pelo  aluno à 
Coordenação do Curso, junto a 3 versões impressas do TCC.

2) Além disso, 1 (uma) via digital do TCC, em formato “PDF”, deverá ser enviada pelo aluno ao endereço 
eletrônico do professor com quem cursa TCCI ou TCCII.

3)  Após  o  depósito,  não será aceita  a  substituição  ou qualquer  modificação  do teor  do TCC,  sendo 
facultada, contudo, a apresentação de simples errata na defesa.

EU,  PROFESSOR  ORIENTADOR,  AUTORIZO  O  DEPÓSITO  DO  TRABALHO  DE  CONCLUSÃO  DE 
CURSO DO ALUNO SUPRA MENCIONADO.

Belo Horizonte, ____ de ___________________ de 20___.

______________________________________ ______________________________________
Assinatura do(a) aluno(a) / orientando(a) Assinatura do(a) professor(a) / orientador(a)

=  P  R  O  T  O  C  O  L  O  =

TERMO DE DEPÓSITO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Aluno(a): ____________________________________________________________________________ 

Recebido em: ________/________/____________ - ass:  ................................................................................



ANEXO III

TERMO DE ENCONTRO

No dia ____ de ___________________de 20___, foi realizada orientação de TCC com o 
aluno _________________________________________.

☐ 1ª orientação

☐ 2ª orientação

☐ 3ª orientação

NOME DO ORIENTADOR: ________________________________________________

ASSINATURA DO ORIENTADOR: __________________________________________

=  P  R  O  T  O  C  O  L  O  =

TERMO DE ENCONTRO

Aluno(a): __________________________________________________________________________ 

Recebido em: ________/________/____________ - Ass:  ......................................................................

☐ 1ª orientação

☐ 2ª orientação

☐ 3ª orientação



ANEXO IV

ATA DE DEFESA

TCC II – Ficha de banca

Nome do aluno: 
__________________________________________________________________________

Título do TCC: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Data da banca: _____/_____/__________

Horário da Banca: _____h_____

Nome e Assinatura do Orientador: 

_________________________________________ - ________________________________

Nome e Assinatura dos membros da banca: 

_________________________________________ - ________________________________

_________________________________________ - ________________________________

Notas:

Nota 
Orientador
(em 100)

Nota 
Professor 1
(em 100)

Nota 
Professor 2
(em 100)

Nota Final
(média)

Situação

___ Aprovado
___ Reprovado

Observações:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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