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MANUAL DE TCC - CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
ORIENTAÇÕES PARA ESTUDANTES E ORIENTADORES PARA O SEMESTRE 2019/2 

 

1º - A realização e aprovação por banca examinadora do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) é parte 

integrante do currículo do curso de Bacharelado em Administração Pública do Setor Litoral da UFPR; 

 

2º - Constituem modalidades de TCC possíveis de serem desenvolvidas no curso de Administração 

Pública: 

I - Monografia, que pode expressar-se como revisão bibliográfica, pesquisa empírica ou ensaio teórico; 

II - Artigo científico. 

 

§1º O TCC é individual. 

 

§2º Faz parte do processo a apropriação por parte do estudante das ferramentas, técnicas e regras de 

produção escrita e da linguagem próprias da modalidade de TCC escolhida. 

 

§3º O trabalho deve respeitar as normas estabelecidas no Manual de normalização de documentos científicos 

da UFPR, disponível em https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654. 

 

§4º A equipe técnica da Biblioteca do Setor Litoral pode ser acionada para auxiliar o estudante em relação à 

normalização. 

 

§5º Sendo escolhida a modalidade artigo científico e não havendo por parte do estudante e seu orientador 

intenção de formatar o texto conforme diretrizes de uma revista específica, o curso sugere que sejam 

seguidas as diretrizes do “Gestus – Caderno de Administração Pública e Gestão Pública da Universidade 

Federal do Paraná Setor Litoral”, disponíveis em 

http://200.17.236.22/revistas/index.php/gestus/about/submissions#authorGuidelines 

 

4º - O processo de desenvolvimento do TCC no curso está atrelado à realização de 3 módulos obrigatórios 

que, em conjunto, orientam o processo de formulação de projeto, execução da pesquisa, escrita do texto e 

apresentação pública dos resultados. 

 

I. Os módulos obrigatórios que são direcionados ao desenvolvimento do TCC são: PA-Elaboração de projeto 

de TCC (SLAP020), PA-TCC I (SLAP021) e PA-TCC II (SLAP022). 

a. O módulo PA-Elaboração de projeto de TCC (SLAP020) é realizado em sala de aula, em turma, sob a 

coordenação e supervisão de um professor. O resultado do semestre é a elaboração de um projeto de 

pesquisa de TCC, individual e a definição do professor orientador do trabalho. O conceito final é atribuído e 

lançado pelo professor do módulo; 

b. O módulo PA-TCC I (SLAP021) consiste em encontros de orientação de cada estudante com o seu 

orientador. O resultado do semestre é o desenvolvimento de parte da pesquisa. O conceito final é atribuído e 

lançado pelo professor orientador; 

c. O módulo PA-TCC II (SLAP022) consiste em encontros de orientação de cada estudante com o seu 

orientador. O resultado do semestre é a finalização do trabalho com a defesa pública do mesmo. O conceito 

final é atribuído pela banca de defesa de TCC e lançado pelo professor orientador. 

 

5º.  O estudante que finalizará o trabalho em 2019-2 deve entregar, até o dia 15 de Novembro de 2019, as 
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vias da versão final do TCC para os membros da banca. Fica a cargo do orientador e dos membros 

convidados para a banca a decisão sobre a necessidade de vias impressas ou somente o envio por e-mail, 

cabendo ao estudante providenciar as cópias ou o envio. Caso optem por vias impressas, a assessoria do 

curso, através da Liziene, pode ser um ponto de entrega. 

I – Cabe ao professor orientador informar, enviando e-mail para danielaarchanjoufpr@gmail.com, que o seu 

orientando está apto a defender o TCC, para que os agendamentos sejam feitos e a documentação necessária 

seja providenciada. Neste mesmo e-mail, o professor orientador deve: 

a) informar o nome completo do estudante; 

b) informar o título do trabalho; 

c) informar a melhor data e horário para a realização da banca, preferencialmente considerando a realização 

do evento de “Mostra de TCCs do curso de Administração Pública” nos dias 29 de Novembro e 6 de 

Dezembro de 2019; 

d) sugerir dois nomes, com respectivos contatos, de professores para comporem a banca. 

 

§1º. As defesas podem acontecer fora da “Mostra de TCCs do curso de Administração Pública”, ficando a 

cargo do orientador marcar data e horário com o estudante e os membros da banca, agendar sala, enviar as 

informações para a assessoria do curso para a confecção da documentação necessária e devolver para a 

assessoria a documentação com as assinaturas devidas. 

 

§2º. Quando a defesa acontecer dentro da “Mostra de TCCs do curso de Administração Pública”, a definição 

de data e horário das bancas, bem como a definição sobre os nomes que comporão as bancas, considerará o 

conjunto de defesas, ficando a cargo da professora Daniela Resende Archanjo a organização do evento e a 

comunicação com as partes envolvidas. 

 

6º. Caso o professor orientador considere que o trabalho não está em condições de ser entregue no dia 15 de 

Novembro de 2019 para submissão à banca, o estudante estará reprovado no módulo de PA-TCC II 

(SLAP022), devendo refazer o módulo no próximo semestre. 

 

7º. Em qualquer das duas modalidades de TCC – monografia ou artigo científico - o estudante será avaliado 

por banca examinadora. 

I – As bancas de avaliação dos TCCs do curso de Administração Pública ocorrerão, preferencialmente, 

nos dias 29 de Novembro e 6 de Dezembro de 2019, na sala 14B. A banca será composta pelo professor 

orientador e outros 2 (dois) professores. Data e horário das bancas serão divulgados na página do curso de 

Administração Pública. 

II – As bancas serão públicas, havendo incentivo por parte da Câmara do Curso para a participação de todos 

os estudantes de Administração Pública. 

IV – A avaliação do TCC será feita a partir do texto escrito bem como da apresentação oral do Trabalho pelo 

estudante e da resposta do mesmo à arguição da banca. 

a. A apresentação oral deve durar aproximadamente 15 (quinze) minutos, podendo o estudante fazer 

uso do projetor multimídia para auxiliá-lo; 

b. A argüição da banca consistirá em perguntas, comentários e sugestões apresentados por cada um 

dos 2 (dois) membros convidados da banca em aproximadamente 10 (dez) minutos cada um; 

c. Ao final das argüições dos membros da banca, o estudante terá até 15 (quinze) minutos para 

responder às questões postas pela banca.    

 

8º. São critérios para a avaliação do TCC, tanto do texto escrito quanto da apresentação oral: 

I - Demonstrar compreensão da temática escolhida, dos objetivos e da opção metodológica do trabalho;  

II - Desenvolver fundamentação teórico-conceitual sobre o tema;  
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III- Exibir coerência no desenvolvimento e na organização do trabalho de acordo com a modalidade 

escolhida;  

IV - Demonstrar conhecimento da bibliografia pertinente ao tema, à metodologia e ao objeto em questão;  

V - Desenvolver exercício analítico referente às teorias, conceitos e autores apresentados no trabalho;  

VI - Apresentar exercícios de reflexão pessoal referente ao objeto em questão;  

VII - Demonstrar autoria na construção do trabalho.  

 

9º. – Após as fases da banca – apresentação oral, argüição e resposta – os membros da banca se reunirão e, 

na seqüência, o orientador fará a leitura pública da ata de defesa. 

I – O estudante que receber conceitos APL ou AS – APROVADO - deverá assinar a documentação 

pertinente e retirar uma via da ata de defesa de TCC. A ata deverá ser incorporada à versão final do TCC, 

que deverá ser enviada com as correções, para o e-mail camara.admpublicaufpr@gmail.com, em formato 

pdf. em NO MÁXIMO, 30 dias após a defesa. 

II – O estudante que receber conceito APS – REPROVADO - deverá assinar a documentação pertinente e 

retirar uma via da ata de defesa de TCC. O estudante receberá conceito APS – REPROVADO - no módulo 

PA-TCC II (SLAP022), devendo refazer o módulo em outro semestre e submeter-se a nova banca.  
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