
 

 

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 26 DE ABRIL DE 2005 

Dispõe sobre as Normas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 

 

O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA E ESPIRITUALIDADE 

FRANCISCANA, no exercício de suas atribuições regimentais,  

considerando a necessidade de acompanhamento durante a realização dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), bem como de sua apresentação pública e de critérios para a 

sua avaliação  

 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar as Normas para realização do Trabalho de Conclusão de Curso, bem 

como das fichas de identificação, acompanhamento e avaliação.  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Segue, abaixo, o texto das Normas para Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

e as fichas para controle.  

 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

 

1) O TCC consiste na elaboração escrita e apresentação pública de um trabalho 

monográfico dentro dos parâmetros da cienticidade em teologia. 

2) O/a aluno/a elaborará o TCC sob a orientação de um/a professor/a do quadro docente 

da ESTEF. 

3) A temática do TCC será estabelecida a partir do diálogo entre o/a aluno/a e seu/sua 

professor/a orientador/a. 



4) Para fins de avaliação será atribuído 70% para o trabalho escrito e 30% para a 

apresentação oral. 

5) O resultado final da avaliação será estabelecido pela média das notas do/a 

orientador/a e do/a segundo/a leitor/a. 

6) O/a segundo/a leitor/a será indicado/a pelo/a coordenador/a do curso. 

7) Serão critérios para a avaliação do TCC: 

1. a relevância do tema; 

2. a pertinência da abordagem; 

3. a cientificidade no tratamento; 

4. a coerência interna do trabalho; 

 

(cont.) 

5. a proporcionalidade e a lógica das partes; 

6. a correção técnica; 

7. a clareza na apresentação pública. 

8) Ao professor/a orientador/a será concedida remuneração no valor de 12h/a. 

9) Ao segundo/a leitor/a será concedida remuneração no valor de 4h/a. 

10) O trabalho escrito deverá ser entregue na secretaria até o último dia letivo do 

semestre em que o aluno está matriculado. 

11. A data da apresentação pública será estabelecida através do Calendário 

Acadêmico. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TEOLOGIA - ESTEF 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO TCC 

Aluno/a Nº matrícula Semestre 

Tema  

 

Professor/a Orientador/a 

Assinatura do/a Aluno/a 



Porto Alegre,....de..................de 200...  

Assinatura do/a orientador/a 

Porto Alegre,....de...................de 200 

Assinatura do/a Coordenador/a 

Porto Alegre,....de.................de 200 

Observações 

 

 

 

 

Este formulário deverá ser entregue ao Coordenador do Curso devidamente assinado 

pelo Orientador e aluno na primeira quinzena do semestre 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TEOLOGIA - ESTEF 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO 

Aluno/a Nº matrícula Semestre 

Tema  

 

Professor/a Orientador/a 

Data Acompanhamento e indicações Ass. Prof. Ass. Aluno/a 

  

 

  

  

 

  

    



 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

Obs.: Deverão ser realizados, no mínimo, seis encontros de orientação. O 

preenchimento da ficha é de responsabilidade do/a aluno/a. Esta ficha deve ser entregue 

pelo/a professor/a orientador/a ao Coordenador/a do Curso, até o último dia letivo do 

semestre, junto com duas cópias impressas e encadernadas do TCC. 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TEOLOGIA - ESTEF 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Aluno/a Nº matrícula Semestre 

Tema  

 

Professor/a Orientador/a 

Parecer do/a Professor/a Orientador/a 

 

 

 

 

 

 

 

Parecer do/a segundo/a leitor/a 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota do/a Orientador/a 

 

Nota do/a leitor/a Média Final 

Ass. Do/a Orientador/a 

Porto Alegre, de de 200 

Assinatura do/a leitor/a 

Porto Alegre, de de 200 

 

Prof. Nedio Pertile 

Diretor 

 


