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Orientações gerais a serem observadas na apresentação do Projeto e 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
 

O Projeto deve levar em conta os objetivos da formação em Serviço Social e será 

desenvolvido de preferência em grupo de até quatro alunos levando-se em conta a sua 

experiência de Estágio, interesse e afinidade com o tema. 

 

Orientação 

Os professores orientadores dos projetos serão do Departamento de Serviço Social, 

de preferência  com experiência profissional, estudos e produção teórica na área temática de 

cada projeto. O professor orientador definirá com os alunos o processo de acompanhamento 

e avaliação, e este acordo deverá ser registrado com anuência dos alunos. O não 

cumprimento das exigências impede que o projeto e/ou a monografia seja encaminhado 

à defesa oral pelo orientador ou pela Banca Examinadora no semestre em Curso. 

 

I - Apresentação Escrita do TCC 

 

1- A apresentação escrita deverá ser feita com as fontes Times New Roman ou Arial Narrow 

em tamanho 12 ou 11, respectivamente, em espaçamento duplo, margem esquerda com 3 

cm, margem direita com 2cm, cabeçalho e rodapé - 2,5 cm. 

 

2- Deverão ser seguidas as orientações da ABNT constantes nos Guias para Normalização e 

Apresentação de Trabalhos Científicos e Acadêmicos e para Normalização de Referências 

Bibliográficas da UFES (à venda na Biblioteca Central). 

 

 

II - Defesa Oral 

 

Alunos  
 

A defesa oral do TCC será realizada em sessão aberta ao público na data e local 

estabelecidos pelo Departamento devendo ser deixada uma cópia de cada trabalho para 

arquivo no Centro de Documentação - CEDOC/CCJE. 

1- No início da defesa do TCC, o aluno poderá usar de um tempo de 30 (trinta) minutos para 

proceder a uma exposição oral do TCC realizado, podendo, para tanto, utilizar-se de recurso 

audiovisual (transparência, cartaz, álbum seriado, etc.). Nos casos em que o TCC foi 

realizado por mais de um aluno, este tempo deve ser utilizado pelo número correspondente 

de alunos de maneira a possibilitar que todos se apresentem à banca. 

 

2- A cada pergunta ou comentário da banca o aluno poderá utilizar um tempo de 05 (cinco) 

minutos para responder ou contra argumentar com a banca. 
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3- O aluno deverá prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários à banca (sobre o 

processo de investigação, bibliografia, etc.) sem que estes prejudiquem o número de 

perguntas que cada membro da banca tem o direito de fazer. 

 

4- Ao final da defesa, é facultativo ao aluno realizar uma intervenção conclusiva da sua 

apresentação dentro de um tempo máximo de 05 minutos. 

 

 

Banca 
Para cada trabalho será constituída uma Banca Examinadora composta de 3 

membros, indicados em última instância pelo Departamento de Serviço Social:  o 

professor orientador (que a presidirá) e mais dois professores ou especialistas graduados 

indicados pelo orientador que poderá optar por um ou mais componentes que não sejam do 

quadro de professores do Departamento de Serviço Social. Neste caso, um professor e um 

profissional levando-se em conta sua qualificação profissional e/ou acadêmica. 

 

1- O professor orientador do TCC, coordenará os trabalhos de defesa do TCC (instruindo, 

controlando o tempo e, ao final apresentando ao público, os resultados e respectivos 

conceitos atribuídos). 

 

2- Cada membro da banca poderá fazer até 3 (três) perguntas ao (s) aluno (s). Para cada 

pergunta o tempo máximo é de 03 (três) minutos. 

 

3- Fica assegurado a cada membro da banca realizar quantos comentários julgar 

conveniente. Para cada uma destas intervenções será permitido um tempo de 05 (cinco) 

minutos. 

 

4- Ao professor orientador fica assegurado participar com perguntas e comentários, bem 

como contribuir com o (s) aluno (s) quando dos comentários realizados pelos demais 

membros da banca. As perguntas dos membros da banca endereçadas aos (s) aluno (s) só 

poderão ser respondidas por este (s). 

 

5- Ao final da defesa do TCC, a banca terá o tempo de 10 (dez) minutos (tempo mínimo) 

para reunir. Nesta reunião cada componente da banca apresentará os conceitos que atribui ao 

TCC, bem como uma avaliação do mesmo indicando, se for o caso, a necessidade de 

reformulá-lo de maneira a precisar ao (s) aluno (s) os pontos desta reformulação. 

 

Público 
 

1- Fica assegurado ao público interessado o acesso ao recinto de apresentação do TCC, 

como observador. 

 

2- Não será permitido ao público o direito à voz e a manifestações que prejudiquem os 

trabalhos ou intimidem os autores da monografia ou a banca. 
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Avaliação do TCC 
A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso consistirá na média aritmética 

ponderada entre as notas atribuídas aos seguintes aspectos: atividades intermediárias (peso 

2), apresentação escrita (peso 6), e defesa oral (peso 2), de acordo com os respectivos pesos. 

Por atividades intermediárias entende-se as atividades definidas e avaliadas pelo professor 

orientador e constantes do seu Plano de Trabalho (programa).  

 

Critérios 
Apresentação escrita (peso 6) levará em conta os seguintes critérios: 

 
1-Clareza e organicidade na exposição de ideias ..............................................................01 

2- Atualidade do tema.......................................................................................................01 

3- Nível de profundidade teórica no desenvolvimento do tema estudado.........................03 

4- Estrutura e organização do trabalho..............................................................................01 

5- Grau de problematização e contextualização do objeto de estudo................................03 

6- Contribuições que emprestou a problemática estudada e pertinência das conclusões ..01 

                                                                                                                  TOTAL...........10      

 

A defesa oral (peso 2) 

 

 

Critérios? 

 

 Após o encerramento dos trabalhos de avaliação do TCC, o professor orientador 

deverá lavrar ata de sessão, em livro próprio, observando o modelo fornecido pelo 

Departamento de Serviço Social. 

A defesa oral do TCC será realizada em sessão aberta ao público na data e local 

estabelecidos pelo Departamento devendo ser deixada uma cópia de cada trabalho para 

arquivo no Centro de Documentação - CEDOC/CCJE. 

Serão considerados aprovados os alunos cuja avaliação final em seu conjunto 

apresentar nota igual ou superior a 7,0 (sete). Não comporta a Prova Final. 
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ATA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA ORAL DO TRABALHO 

DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

Ao(s)...............dia(s) do mês de ............................. do ano de .............. às....... horas 

reuniram-se na sala .............................. do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da 

Universidade Federal do Espírito Santo, os(as) professores(as) ...........................................    

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

e alunos(as) ............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

e demais presentes para, sob a coordenação de Professora Orientadora 

............................................................................................................................, procederem 

a Defesa Oral do Trabalho Monográfico. Em seguida a coordenadora apresentou as (os) 

alunas (os) e demais presentes o resultado da avaliação realizada. As (os) alunas (o) 

obtiveram as seguintes notas: Apresentação e Defesa Oral.............., Trabalho de 

Conclusão de Curso ..............., Processo de Orientação ................, Média final ................... 

O trabalho recebeu ainda as seguintes observações: ............................................................ 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Nada mais havendo tratar, agradecendo aos componentes da Banca Examinadora e as (os 

alunas(os),a sessão foi encerrada e eu...................................................................................  

lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos integrantes da Banca Examinadora. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Membro da Banca 

 

 

_____________________________________________ 

Membro da Banca 

 

 

______________________________________________ 

Orientador 
 

 

 

Vitória,............ de ............................................... de .......................... . 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC 

 

NOME DOS (A) ALUNOS (A): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

TÍTULO DO TCC: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

 

NOTA: _____________ 

INDICATIVOS A SEREM OBSERVADOS NA AVALIAÇÃO: objetividade e clareza 

(01); nível de profundidade teórica no desenvolvimento do tema estudado(03); estrutura, 

organização do trabalho e observação das normas (01); grau de problematização e 

contextualização do objeto de estudo(3); contribuições que emprestou à problemática 

estudada (01) fundamentação e pertinência das conclusões(01). 

CONSIDERAÇÕES: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

AVALIAÇÃO DE DEFESA ORAL 

 

NOTA: ______________ 

INDICATIVOS A SEREM OBSERVADOS NA AVALIAÇÃO: (objetividade, clareza e 

desenvolvimento lógico na exposição das ideias; contribuição apresentada no tratamento do 

tema; segurança e profundidade teórica nas respostas e contra-argumentações dirigidas pela 

banca).Falta pontuar 

CONSIDERAÇÕES: 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Vitória, ........... de .......................................... de 20............... 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC 

 

NOME DOS (A) ALUNOS (A): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

TÍTULO DO TCC: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

 

NOTA: _____________ 

INDICATIVOS A SEREM OBSERVADOS NA AVALIAÇÃO: objetividade e clareza 

(01); nível de profundidade teórica no desenvolvimento do tema estudado(03); estrutura, 

organização do trabalho e observação das normas (01); grau de problematização e 

contextualização do objeto de estudo(3); contribuições que emprestou à problemática 

estudada (01) fundamentação e pertinência das conclusões(01). 

CONSIDERAÇÕES: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

AVALIAÇÃO DE DEFESA ORAL 

 

NOTA: ______________ 

INDICATIVOS A SEREM OBSERVADOS NA AVALIAÇÃO: (objetividade, clareza e 

desenvolvimento lógico na exposição das ideias; contribuição apresentada no tratamento do 

tema; segurança e profundidade teórica nas respostas e contra-argumentações dirigidas pela 

banca).Falta pontuar 

CONSIDERAÇÕES: 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Vitória, ........... de .......................................... de 20............... 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR 
 

 

PROCESSO DE ORIENTAÇÃO: 

 

NOME DO(A) EXAMINADOR(A):__________________________________________ 

NOME DO(A) ALUNO(A):  

Aluno 1:___________________________________________________________________ 

Aluno 2:___________________________________________________________________ 

Aluno 3:___________________________________________________________________ 

Aluno 4:___________________________________________________________________ 

 

TITULO DO TCC: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

NOTA: Aluno 1: ________________                                          Aluno 3: _______________ 

             Aluno 2: ________________                                          Aluno 4: _______________ 

              

PARECER:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO: 

NOTA: _________ 

 

PARECER:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO DA DEFESA ORAL: 

NOTA: __________ 

PARECER:________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Orientador 

Vitória, ........... de .......................................... de 20............... 
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APURAÇÃO DA MÉDIA FINAL 

NOME DOS ALUNOS: 1. ___________________________________________________ 

                                        2. ___________________________________________________ 

                                        3. ___________________________________________________ 

                                        4. ___________________________________________________ 

 

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): ___________________________________________ 

TITULO DO TCC: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

PROCESSO DE ORIENTAÇÃO                                                                         (A) 

Nota atribuída pelo orientador(a):        

1. _________x(0,2)=__________ 

2. _________x(0,2)= __________        

3. _________x(0,2)=___________ 

4. _________x(0,2)=___________       

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO                                                                 

Notas atribuídas pelos componentes da banca examinadora:  

Nota 1 _________________ 

Nota 2 _________________               Média das Notas: _______x (0,6) =_______ (B) 

Nota 3 _________________ 

 

AVALIAÇÃO DA DEFESA ORAL 

Notas atribuídas pelos componentes da banca examinadora:  

Nota 1 _________________ 

Nota 2 _________________               Média das Notas: _______ x (0,2) = ______ (C) 

Nota 3 _________________ 

 

MÉDIA FINAL (A+B+C+) 

Aluno 1: ______________                        

Aluno 2: ______________ 

Aluno 3: ______________                        

Aluno 4: ______________ 

___________________________________________ 

Membro da Banca 

 

___________________________________________ 

Membro da Banca 

 

___________________________________________ 

Orientador 

Vitória, ........... de .......................................... de 20............... 


