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REGULAMENTAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ESCRITA DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

 
 
1. Da disciplina Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). 
 
O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), disciplina obrigatória do Curso Licenciatura em 
Língua Inglesa e Literaturas de Língua Inglesa, com duração de um semestre letivo, 60h, 
com 2 créditos, será desenvolvido sob a forma de monografia que versará sobre temas 
ligados à educação e suas relações com o processo de ensino-aprendizagem de língua 
inglesa e literaturas de língua inglesa em suas múltiplas facetas envolvendo áreas de 
conhecimento afins.  
 
A experiência vivenciada durante a realização dos projetos interdisciplinares dos primeiros 
seis períodos do curso oferece uma fundamentação teórico-prática de pesquisa que 
facilitará a realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), pois o aluno poderá 
definir o tema a ser desenvolvido no seu TCC a partir das oportunidades de pesquisa 
oferecidas durante a realização desses projetos. 
 
Assim, o Trabalho de Conclusão de Curso é o momento no qual o aluno unirá teorias e 
práticas, analisando situações pedagógicas vividas durante todo o curso, aplicando sua 
capacidade de análise, de reflexão, de pesquisa, organizando e registrando os resultados do 
seu processo investigativo num texto acadêmico (monografia) de sua própria autoria. 
 
2. Da orientação e co-orientação do TCC: 
 
Os alunos do 7º (sétimo) período do Curso Licenciatura em Língua Inglesa e Literaturas de 
Língua Inglesa deverão preencher um formulário informando o tema que pretendem 
abordar em suas monografias no oitavo período na disciplina Trabalho de Conclusão do 
Curso (TCC), assim como o orientador de sua preferência. O Colegiado do curso ficará 
encarregado de distribuir e recolher estes formulários. Uma vez com os formulários 
recolhidos, o Colegiado convocará uma reunião com os professores do curso e fará a 
distribuição dos orientandos. Vale ressaltar que, não necessariamente, os alunos serão 
orientados pelos professores indicados por eles nos formulários. O Colegiado, então, ficará 
encarregado de informar aos departamentos de Línguas e Letras e de Linguagem, Cultura e 
Educação, responsáveis conjuntamente pela absorção da demanda de orientações por 
semestre, a oferta de turmas e o estabelecimento de vagas por professor. Professores do 
Departamento de Línguas e Letras e de outros departamentos poderão participar como co-
orientadores de trabalhos de conclusão de curso, atendendo ao pedido do aluno ou do 
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professor orientador, exigindo-se a solicitação formal ao departamento a que pertençam e a 
anuência da chefia.  
 
Ao professor orientador designado caberá a tarefa de acompanhar os alunos em todas as 
etapas da elaboração do trabalho, desde o projeto de pesquisa até a finalização da produção 
de texto; avaliar o desempenho do aluno ao longo do semestre, e estar disponível em hora e 
local combinado com os alunos. 
 
3. Da matrícula na disciplina TCC. 
 
Para obtenção de matrícula na turma escolhida, o aluno estará submetido aos mesmos 
critérios de prioridade de inscrição estabelecidos para as demais disciplinas dos Cursos. Um 
quadro com os nomes dos alunos, seus respectivos orientadores e número das turmas será 
disponibilizado ao aluno no período da matrícula. 
 
4. Do Texto  do TCC. 
 
O texto deverá ser redigido em forma de monografia (15 a 30 páginas). O trabalho deverá 
seguir as normas e orientações da ABNT constantes no Guia para Normalização e 
Apresentação de Trabalhos Científicos e Acadêmicos e Guia para Normalização de 
Referências (ambos disponíveis na Biblioteca Central da UFES).  
 
4.1. Os trabalhos serão depositados exclusivamente no formato digital, por email, conforme 
decisão do DLL em 2016/1. Os orientadores receberão o PDF com a versão final de cada 
aluna(o), nomearão o arquivo exatamente como descrito abaixo (atentar inclusive para 
maiúsculas, minúsculas espaços e hífens) e enviarão para o endereço 
tccletrasdllufes@gmail.com impreterivelmente até o dia 24 de março de 2016. 

 
 

Padronização da nomeação dos PDFs dos TCCs 
 
O arquivo (PDF) com a versão final do trabalho deverá ser nomeado exatamente como 
descrito abaixo. Desta padronização depende o acesso rápido aos documentos no futuro, já 
que comporão repositório com todos os cursos de Letras (licenciaturas duplas e únicas e 
bacharelados)  
 
   Ex: O aluno se chama José da Silva e faz licenciatura em Letras Português-Italiano. O 
arquivo contendo o TCC deverá ser nomeado: 
 
SILVA José da TCC Licenciatura-Letras-Português-Italiano 2016-1 
Outros exemplos: 
FERRAZ Daniel de Mello TCC Licenciatura Letras-Inglês 2016-1 
PEROBELLI Roberto TCC Licenciatura Letras-Português 2016-1 
PAIXÃO Grace Alves TCC Licenciatura Letras-Português-Francês 2016-1 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E LETRAS 
 

 3

SANTANA Jeferson TCC Bacharelado Letras-LIBRAS 2016-1 
 
Obs1: Não esquecer de especificar Licenciatura ou Bacharelado; 
Obs2: Inserir sempre a palavra "Português" quando for licenciatura dupla. 
Obs3: Os documentos deverão ser nomeados com o nome do estudante. 

 
Atenção: Por favor, não enviem TCCs para o colegiado e nem para a Chefia/SID. Como 
esclarecido na reunião do DLL, a responsabilidade pelo envio do arquivo é de cada 
docente, após atribuição de nota. 
 
4.2. Somente os Termos de Cessão de Direitos Autorais deverão ser preenchidos, 
impressos, assinados e entregues na SID até o dia 07 de agosto de 2017 
 
 
5. Da apresentação oral do TCC 
 
O aluno deverá apresentar tema, justificativa, objetivos, perguntas de pesquisa, metodologia 
utilizada, análise de dados, resultados e conclusão do seu trabalho. A apresentação terá 
duração de 15 (quinze) minutos e será aberta ao público. Visamos, com isso, o 
compartilhamento das pesquisas realizadas em nível de graduação pelo Departamento de 
Línguas e Letras.  
 
 
6. Da avaliação do TCC. 
 
O Trabalho de Conclusão de Curso será avaliado em conjunto por pelo menos dois 
professores, incluindo o professor orientador. Os professores obedecerão aos critérios a 
seguir: 

- Processo de elaboração do trabalho (3.0): participação nos encontros com os 
orientadores; cumprimento dos prazos estabelecidos pelos orientadores; 
comprometimento com a pesquisa. 

- Apresentação Oral (3.0): coerência metodológico-teórica no 
desenvolvimento do trabalho, exposição clara do trabalho, relevância da 
pesquisa, adequação ao limite de tempo estipulado (15 minutos). 

- Apresentação escrita da monografia (4.0): normalização do trabalho segundo 
as normas da ABNT, coerência metodológico-teórica no desenvolvimento 
do trabalho, relevância da pesquisa para a área de ensino de língua inglesa e 
literaturas de língua inglesa. 

 
 

7. Dos direitos autorais.  
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Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão da inteira responsabilidade do aluno, cujos 
direitos autorais deverão ser cedidos ao Departamento de Línguas e Letras, em contrato 
conforme os termos do Anexo I.  
 
Ocorrendo, entretanto, a identificação de plágio ou aquisição de trabalhos alheios, o aluno 
receberá nota zero e poderá ser enquadrado em crime de plágio, previsto no artigo 184 do 
Código Penal Brasileiro, e de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do mesmo 
Código.  
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ANEXO I 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
      
 
 
             Pelo presente instrumento, de um lado, o Departamento de Línguas e Letras, 
representado pela sua chefia,........nome completo.........., de outro, o aluno/a 
aluna...........nome completo.................., matrícula.............,  de ora em diante designado 
simplesmente AUTOR, têm, entre si, como justas e contratadas, na melhor forma de direito, 
as seguintes cláusulas: 
 
1ª – O AUTOR, sendo titular intelectual do texto “..........nome completo.........” cede ao 
Departamento de Línguas e Letras o direito sobre o mesmo para edição, reprodução, 
impressão e publicação em língua portuguesa e sua versão em língua estrangeira. 
 
2ª – O AUTOR tem o direito de ceder a outra entidade ou órgão de natureza similar o texto 
mencionado na cláusula primeira, ficando com o compromisso de mencionar o 
Departamento de Línguas e Letras como primeira referência de publicação. 
 
3ª – A autorização de publicação impressa e eletrônica não tem limitação de tempo. 
 
 

Vitória,............................... 
 
 
 

.................chefia............... 
 
 
 

..............AUTOR............. 
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AUTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITLE 

 

Trabalho apresentado ao Departamento de Línguas e Letras e ao Departamento de Linguagens, 
Cultura e Educação desta Universidade como parte obrigatória da disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso. 

 

 

 

Aprovado em Vitória, ES ___ de ________ de ________ 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

_________________________________ 

Orientador UFES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


