
Em, 17/12/2014

REITORIAlUEFS

PUBLICADO D.OE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Autonzada pelo Decreto Federal NQ 77.496 de 27/04f76

Reconhecida pela Portaria Ministenal NQ 874/86 de 19/12/86
RecredenciadapeloDecretoEstadualn!!9.271de 14/12/2004

GABINETE DA REITORIA

RESOLUÇÃO CONSEPE N° 116/2014

Regulamenta o Trabalho de Conclusão
do Curso de Licenciatura em História.

o Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO
SUPERIORDEENSINO,PESQUISAEEXTENSÃO,no uso de suasatribuições,

RESOLVE:

Artigo 12 - Aprovar as normas do Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura em
História.

Artigo 22 - EstaResoluçãoentra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete da Reitoria, 16 de dezembro de 2014 d---·,() -"-"
Jo~Carros Barreto de Santana

Re1(ore Presidente do CONSEPE
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NORMAS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

TíTULO I
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

Artigo 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular
obrigatório do Curso de Licenciatura em História, conduzido por docentes do curso e
administrado pelo Colegiado, tendo por objetivo a inserção do estudante no campo da
investigação historiográfica e do ensino de história.

Artigo 2º - Os TCCversarão\obre temáticas desenvolvidas a partir do campo da
pesquisa em história ou sobre as reflexões e prática de seu ensino e poderão ser
apresentados sob uma das seguintes modalidades:

a) Monografia;
b) Artigo para publicação;
c) Produto multimídia ou audiovisual;
d) Catalogação de fontes inéditas de pesquisa;
e) Organização de banco de dados ou acervo documental com fontes escritas, orais,

iconográficas ou de outro tipo;
f) Relatório circunstanciado da execução de projeto didático e/ou metodológico de

ensino de história em um determinado espaço socioeducacional;
g) Produção de material didático pedagógico;

Parágrafo 1º - As características e critérios de apresentação de cada uma das modalidades
de TCCacima referidas serão definidas pelo Colegiado em normas específicas;

'. 'I,

Parágrafo2º - O TCCserá produzido de forma individual.

TíTULO II
DA TURMA DE TCC E DA ORIENTAÇÃO

Artigo 4º - O TCCserá desenvolvido em componente curricular com turmas de no
máximo 10 alunos, com um professor responsável pelo componente curricular.

Artigo 5º - Cada trabalho será acompanhado por um professor orientador do quadro
docente da UEFS,podendo contar com a colaboração de um docente da área, ou de área
afim, da própria universidade ou externo, que atuará na condição de co-orientador.

Parágrafo 1º - O professor orientador e o professor co-orientador poderão ser escolhidos
previamente pelo aluno. A formalização da orientação será homologada pelo colegiado e se
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fará por documento de aceite -cu]o ,modelo padrão será disponibilizado pelo Colegiado do
curso.

Parágrafo 22 - O professor responsável pelo componente será, por força de sua função, o
orientador principal dos estudantes que, até o momento da matrícula em TCC I, não
obtiverem aceite formal de orientação de nenhum professor.

Artigo 62 - O professor responsável pelo componente curricular poderá orientar
trabalhos de estudantes matriculados na turma sob sua responsabilidade na condição de
orientador principal ou co-orientador.

Artigo 72 - Ao professor orientador compete:

a) Acompanhar e avaliar o percurso do trabalho realizado pelos alunos sob orientação
tendo em vista seu desenvolvimento pleno no estudo;

b) Atender aos seus orientandos, em horário previamente fixado durante o
desenvolvimento da pesquisa:

c) Entregar ao professor responsável pelo TCC I a ficha de avaliação de desempenho
devidamente preenchidas e assinadasaté o último dia de aula;

d) Presidir a banca examinadora quando da apresentação e defesa do Trabalho de
Conclusão de Curso;

e) Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador do Curso e/ou pelo professor
responsável pelo TCC.

Artigo 82 - A responsabilidade última pela elaboração do Trabalho de Conclusão de
Curso é exclusiva do estudante, estando sujeito a sanções os que não obedecerem a essa
norma.

Artigo 92 - A relação de orientação pode ser rompida a qualquer momento por
iniciativa de qualquer das partes envolvidas, desde que devidamente justificadas.

,i' " TíTULO III
DA COORDENAÇÃO DE TCC

Artigo 10 - O Coordenador de TCCserá professor do quadro docente, designado pelo
colegiado.

Artigo 11- A coordenação de TCCterá duração de dois anos, cabendo recondução.

Artigo 12 - A Coordenação de TCCserá registrada no PIT do professor, cabendo à
mesma uma carga horária de até 04 horas semanais.

~ ..
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Artigo 13 - Sãocompetências do coordenador de TCC:

a) Atender e orientar os alunos quanto às características, propósito e funcionamento do
TCC;

b) Indicar, junto com o Colegiado do curso, professores orientadores para os alunos que
não os tiverem;

c) Convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores;
d) Instituir as bancasexaminadoras;
e) Elaborar, junto com o Colegiado do curso, o cronograma de defesas do semestre,

conforme o calendário acadêmico;
f) Receber os TCCe encaminhá-lo às bancas examinadoras;
g) Publicar programação de defesas, respeitando o prazo do Calendário Acadêmico,

fazendo constar: data, hora e local em que serão realizadas, e os nomes dos membros
que comporão a banca examinadora;

h) Manter arquivo atualizado das atas das defesas públicas;

TíTULO IV
DA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Artigo 14 - A elaboração do TCC corresponderá ao momento de execução e
conclusão das etapas que foram previamente desenvolvidas durante as oficinas de
metodologia da pesquisa em História.

_, . .. I,

Parágrafo Único - essas etapas correspondem àquelas sobre as quais se estrutura um
trabalho de natureza acadêmica e científica, consistindo da definição de um tema à
elaboração de um projeto.

Artigo 15 - Compete ao estudante na elaboração do Trabalho de Conclusão de curso:

a) Elaborar a versão final de seu trabalho, de acordo com o presente regulamento e as
instruções dadas na orientação;

b) Participar das reuniões de orientação para análise, discussão e aprimoramento do seu
trabalho;

c) Cumprir o calendário divulgado pelo Colegiado do Curso para apresentação do TCCem
sua versão final e defesa pública;

d) Frequentar as aulas do componente curricular TCC I e II e as reuniões convocadas por
seu orientador, professor responsável pelo componente e/ou Coordenação do
Colegiado; l'

e) Apresentar em dia, hora e local definidos publicamente a versão final do TCC;
f) Comparecer em dia, hora e local definidos para a defesa pública da versão final do TCe.



PUBLICADO D.O.E.

REITORIA/UEFS

Em, 17 /12/2014

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

I\I<toriza9a ,oelo Decreto Federal Nº 77.496 de 27/04[76

Reconhecida pela Portaria Min'$tenal Nº 874/86 de 19/12/86
Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14/12/2004

GABINETE DA REITORIA

Artigo 16 - O Trabalho de Conclusão de Curso, na sua versão final, deve ser entregue
ao professor responsável pelo Componente Curricular TCCII em 5 vias, assinadas pelo aluno,
pelo professor orientador e, quando for o caso, pelo professor co-orientador, além de uma
cópia digital no formato PDF,no caso de material de natureza textual.

Parágrafo 12 - OTCCdeve ser acompanhado de requerimento de defesa para apreciação do
trabalho, do qual deverão constar título do trabalho, sugestão da composição da banca a
anuência do professor de TCCe do orientador, quando for o caso,

Parágrafo 22 - Emcaso de negativa de um dos responsáveis, esta deverá ser justificada.

TíTULO V
DA AVALIAÇÃO DO ;rRA~ALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Artigo 17 - Haverá uma sessão pública para a apresentação e a defesa do Trabalho de
Conclusão de Curso, em data, horário e local a serem definidos e divulgados pela
Coordenação de TCC.

Artigo 18 - A avaliação final do TCCserá feita por uma banca examinadora composta
de três professores da área de conhecimento do trabalho, ou área afim, com titulação
mínima de especialista, assim sendo:

a) Professor orientador;
b) Professor examinador interno;
c) Professor examinador interno ou externo;
d) Um suplente.

Artigo 19 - A banca exaQ'li,n9dora,após os trabalhos de análise e avaliação da defesa
pública, indicará se o trabalho foi àpróvado, insuficiente ou reprovado, levando em conta os
critérios específicos para cada tipologia de TCCindicada nesta resolução, atribuindo nota de
O a 10 ao trabalho defendido.

Parágrafo 12 - Seráconsiderado aprovado o TCCcuja nota seja igualou superior a 7,0 (sete);

Parágrafo 22 - Será considerado insuficiente o TCCcuja nota esteja compreendida entre 5,0
(cinco) e 6,9 (seis pontos e nove décimos). Devendo o TCC,nessecaso:

a) Ser corrigido, pelo discente, a partir das observações e solicitações feitas pela banca
examinadora, no prazo máximo de 10 dias, definido pela banca, não ultrapassando o
calendário acadêmico do semestre vigente;
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b) Ser encaminhado, em versão corrigida ao professor orientador que emitirá parecer
circunstanciado mantendo ou alterando a nota do TCC, dentro do prazo de
encerramento do semestre -'etivo,..

Parágrafo 32 - Será considerado reprovado o TCCcuja nota seja inferior a 5,0 (cinco).

Artigo 20 - O estudante que não apresentar o trabalho de conclusão de Curso ou que
não obtiver aprovação não poderá colar grau.

Artigo 21 - O estudante que não depositar o trabalho de conclusão de Curso
aprovado não poderá colar grau.

TíTULO VI
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Artigo 22 - Casosomissos serão resolvidos pelo órgão colegiado.

Artigo 23 - Esta resolução entra em vigor a partir do Semestre 2015.1.
I)
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PARECER

o projeto de pesquisa Histórias e Memórias da Educação na 8ahia em tempos

de Ditadura (1930-1985), de autoria da Prof. Dra. Ana Maria Fontes dos Santos e do

Prof. Dr. José Augusto Ramos da Luz foi encaminhado à área de Fundamentos da
\1', 1, '

Educação do Departamento de Educação, no dia 6 de Novembro de 2014, tendo sido

exarado parecer favorável pelo Professor Dr. André Luiz Brito Nascimento no dia 9 de

Novembro de 2014. O Conselho Departamental homologou o parecer do Prof. Dr.

André Brito Nascimento em sua 296a Reunião, encaminhando-o à Pró-Reitoria de

Pesquisa e Pós-Graduação em 19 de Novembro. O referido projeto foi encaminhado a

a mim no dia 24 de Novembro de 2014.

De natureza interinstitucional, envolvendo alunos e pesquisadores da UEFS e

da UNEB e dando continuidade à discussão acadêmica sobre a história da Educação

na Bahia e em Feira de Santana, realizada pelo NUHEB, Núcleo de História da

Educação na Bahia, o projeto em análise apresenta todos os itens necessários à sua

estruturação, apresentando texto claro e bem fundamentado. Os objetivos e metas do
I) ""

projeto encontram-se bem delineados e são relevantes para que se possa conhecer

mais aprofundadamente como se deu a relação entre os intelectuais da educação e o

Estado no período ditatorial, de que modo foram constituídas alianças e estratégias

para fazer frente ao poder autoritarista e de que forma as memórias coletivas e

individuais poderão ajudar a reconfigurar as práticas educativas daquele tempo. O

cronograma físico-financeiro traz detalhamento da execução da pesquisa, com início

no primeiro semestre de 2015 e término no segundo semestre de 2016.

O tema da pesquisa se justifica pela escassez de material de pesquisa acerca

desse foco, bem como pela abordagem diferenciada que levará em consideração as

dimensões socioculturais dos indivíduos, sujeitos históricos que vivenciaram as

experiências escolares do período, em vez de apenas recorrer à legislação

educacional ou à História POlíticà 1 da, Educação. O projeto apresenta dois eixos

norteadores que são: 1. Instituições Escolares e Práticas Educativas na Bahia, que se



dedicará a compreender como as praticas educativas foram influenciadas pelas

mudanças económicas, sociais, culturais e políticas nos tempos da ditadura e 2.

Memórias e Intelectuais da Educação, eixo voltado para a investigação das relações

entre as memórias individuais e coletivas e a História ao longo do período. Este eixo

tentará compreender a relação dos intelectuais com o Estado, bem como seu papel na
~

construção de movimentos refo~~istas 'da Educação no Brasil. Assim, serão

estudadas algumas instituições educacionais em Feira de Santana, Salvador,

Jacobina e Caetité, sendo que, para a realização da pesquisa nestes dois últimos

locais, será possível contar com o apoio dos colaboradores/ pesquisadores da UNEB,

cujos nomes constam do projeto. Vale notar que o projeto conta com um graduando e

uma professora da educação básica em seu quadro de componentes, fato

interessante e importante para que se possa levar os resultados da discussão aos

estudantes de Pedagogia e à escola pública.

Os resultados da pesquisa terão duplo mérito, já que, de um lado, se tratará de

aspectos importantes da História da Educação brasileira e, de outro, da preservação

da história das instituições estudadas. Os resultados esperados estão ligados à
divulgação digital em forma de acervos e documentários, aspecto que garante a

devida disseminação dos achados da pesquisa no meio acadêmico. Também estão

previstas exposições nas instituições educacionais pesquisadas, conectando aquela

comunidade ao seu passado histórico na educação, bem como publicação de livro.

Para a realização dos documentários, os pesquisadores contarão com o LlFE,

Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, que possui equipamento de

filmagem, ilha de edição e pessoal técnico capacitado. Solicita-se apenas aos

coordenadores da pesquisa que refaçam o detalhamento orçamentário para que se

possa melhor visualizar a previsão dos gastos com passagens e diárias para os

pesquisadores. Face ao exposto, corroboramos o parecer de DEFERIMENTO do Prof.

André Brito, considerando que a execução do Projeto em análise confirma o papel da

Universidade na reflexão e produção de novos conhecimentos na área maior que
~ .

abrange e abriga a todos, a educação, .' '.

Feira de Santana, 16 de Dezembro de 2014,

Prof. Dra Flávia Aninger de Barros Rocha

Matrícula 382398-1
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