Tutorial: principais questões referentes aos trabalhos de conclusão de curso (TCC´s)
Este texto foi escrito para, de forma didática, abordar algumas possíveis dúvidas em relação ao trabalho
de conclusão de curso. Então, listamos a seguir possíveis perguntas e suas respostas. Caso permaneçam
dúvidas, entre em contato com a Comissão de TCC. Atenção: este documento não substitui o regulamento
elaborado pelo depto de turismo (também disponível no site do curso).
1. No semestre que vem vou me formar, por onde devo começar a fazer o tcc?
Resposta: a primeira coisa a se fazer é definir um tema (um assunto) que se tenha interesse para que, em
seguida se possa procurar um professor orientador que trabalhe com aquele assunto.
2. Já defini o meu tema, e agora?
Resposta: agora você entrar em contato com os possíveis professores que trabalham com este assunto. Caso
não haja professores que atuem na temática escolhida, você poderá solicitar a orientação de um professor
de outro departamento e/ou outra instituição (inclusive do mercado de trabalho).
3. já defini meu tema e já tenho um orientador, mas pelas novas normas de tcc é possível fazer o tcc em
diferentes formatos. Como escolher um deles?
Resposta: você deverá, junto com seu orientador, escolher o formato que mais será adequado para desenvolver
o tipo de trabalho que vocês pretendem desenvolver. Os formatos variam (relato de pesquisa; relato de
extensão; relato de ensino ou artigo), mas sua base comum é a mesma, isto é, todos eles são do mesmo
gênero discursivo, que é o gênero acadêmico. Por isso, todos eles devem ter uma estrutura semelhante,
com introdução (onde se apresentarão as idéias), desenvolvimento (referencial teórico, metodologia) e
fechamento (análise e conclusão). O que varia é a forma como é escrito, os propósitos e o tipo de (objeto)
coisa ser estudada. Por exemplo, um aluno que opte por fazer um relato de caso de ensino irá escrever
sobre sua experiência como monitor de alguma disciplina do curso, mas terá que fazer isso de forma
metódica deverá confrontar as situações vividas com teorias e explicar aquilo que ocorreu de forma
sistemática, tirando uma lição do caso.
4. Já tenho tema, orientador e já escolhi o formato de meu tcc. Como devo elaborar o projeto de tcc agora?
Há diferenças de projetos para cada formato?
Resposta: não há diferenças na elaboração do projeto de tcc. Ele segue o mesmo modelo que já está disponível
no site e vem sendo utilizado anteriormente. A única diferença é que quando você for abordar a
metodologia, isto é, a maneira como você fará o seu trabalho, você deverá falar sobre o tipo específico de
seu formato de tcc. Por exemplo, se você escolheu elaborar um relatório técnico de extensão, você deverá
mencionar que seu trabalho irá remeter as práticas de extensão realizadas por você, possivelmente dentro
de um grupo de extensão, de onde você irá extrair dados, informações e suas experiências.
5. Já entreguei o projeto no semestre passado e estou agora fazendo o tcc. Tenho dúvidas em relação à
escrita e formatação do trabalho.
Resposta: o trabalho, em qualquer formato escolhido, deverá seguir as normas da ABNT, em especial a 14724,
que dispõe sobre a apresentação de trabalhos acadêmicos e a 6023, que dispõe sobre as referências e
citações no trabalho científico. Ambas, assim como todas as normas da ABNT, encontram-se disponíveis
no acervo do NUPEDTUR e também, a partir de agora estão disponíveis no site do mesmo.
6. Como a banca será formada? Eu posso escolher a banca?
Resposta: a banca é formada por 3 professores, sendo pelo menos um deles – o relator – do departamento de
turismo. O orientador é membro indispensável e insubstituível da banca. O relator é indicado pela comissão
de tcc. E o terceiro membro, o convidado, é solicitado pelo professor orientador, mas ele pode, de comum
acordo com o aluno, convidar uma pessoa de interesse de ambos.
7. Qual o tempo para a apresentação do trabalho e como serei avaliado?
Resposta: a apresentação oral do trabalho de tcc, no dia da defesa, deverá ter em média de 15 a 20 minutos.
Seguidos de 5 a 10 minutos de argüição por cada membro da banca. As questões que serão objeto de
avaliação do trabalho estão disponíveis no documento “normas para a elaboração de projetos de pesquisa
e trabalhos de conclusão de curso” (documento disponível no site do curso) e envolvem quesitos como
estrutura do texto, relevância, revisão bibliográfica, rmetodologia e análise (relato de experiência) e
conclusão.
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