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I. DO TCC 

 
ART. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Design é requisito parcial para obtenção do grau de 

Bacharel em Design, podendo ser de natureza projetual (intervenção) ou investigativa (produção de 

conhecimento teórico, crítico ou empírico). 

§ Único. O TCC será desenvolvido em dois semestres letivos consecutivos, compreendendo duas disciplinas. 

A disciplina de TCC1 (PV ou PP) é optativa e a disciplina de TCC2 é obrigatória.   

 
II.  DO NÚMERO DE CRÉDITOS E DOS PRÉ-REQUISITOS 

 
ART. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso em Programação Visual (TCC-PV) será desenvolvido em TCC1-PV 

(DIN0068) com 2 créditos e TCC2 (DIN0010), com 4 créditos. 

§ 1º. A disciplina de TCC1-PV (158054) tem como pré-requisito Programação Visual 3 (157481). 

§ 2º. A disciplina de TCC2 (DIN0010), não tem pré-requisito, mas necessita da aprovação do professor(a) 
orientador(a) para realização da matrícula. 

 
ART. 3º. O Trabalho de Conclusão de Curso em Projeto de Produto (TCC-PP) será desenvolvido em TCC1-PP 

(DIN0069) com 2 créditos e TCC2 (DIN0010), com 4 créditos. 

§ 1º. A disciplina de TCC1-PP (158062) tem como pré-requisito Projeto de Produto 3 (157503). 

§ 2º. A disciplina de TCC2 (DIN0010) não tem pré-requisito, mas necessita da aprovação do professor(a) 
orientador(a) para realização da matrícula. 

 
III. DA EMENTA 

 
ART. 4º. As disciplinas de TCC1 e TTC2 em Design têm como ementa: 

a) Desenvolvimento de um trabalho investigativo ou de um projeto de alta complexidade no campo do 

Design. 

 
ART. 5º. Ao final de TCC1, o aluno deverá apresentar, conforme seja seu trabalho de natureza projetual ou 

investigativa: 

a) capítulos iniciais da pesquisa, contendo definição de objeto de pesquisa, revisão de literatura, 

metodologia, cronograma, levantamento de dados e primeiras discussões. 

 

ART. 6º. Ao final de TCC2, o aluno deverá apresentar, conforme seja seu trabalho de natureza projetual ou 

investigativa: 



a) Documento em formato de relato de projeto (relatório de projeto) ou relato de pesquisa (monografia).  

 

ART. 7º. Os trabalhos previstos nos artigos 5º e 6º deverão seguir normas de estruturação e formatação 

prescritas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 
IV.DOS OBJETIVOS 

 
ART. 8º. O TCC de natureza investigativa ou projetual, envolvendo a produção de conhecimento de caráter 

teórico, crítico ou empírico, tem os seguintes objetivos: 

a) Revisão e aprofundamento de conhecimentos pertinentes ao campo do Design e suas correlações, com 
aplicação abrangente dos conhecimentos adquiridos durante o curso; 

b) Demonstração de habilidades de pesquisa (documentação, tratamento e análise de dados, redação 

científica) ou de projeto (capacidade criadora, organização metodológica e projetual, conhecimentos 

de técnicas e materiais, técnicas de representação, domínio das formas de investigação bibliográfica e 

de documentação, pesquisa de campo, análise e tratamento de dados, redação) e defesa pública de 

do trabalho; 

c) Possibilitar a avaliação global da prática projetual necessária para que o aluno, uma vez formado, possa 

ingressar na atividade profissional de design; 

d) Desenvolvimento de atitude de reflexão e crítica acerca do design; 

e) Propiciar a realização de um trabalho de conclusão de curso que fará parte integrante curriculum vitae 

ou portfólio do formado e lhe prepare para avançar na formação acadêmica; e 

f)Colaborar, sempre que possível, com a comunidade acadêmica e o meio econômico, social e 

cultural. 

 
V. DA MATRÍCULA 

 
ART. 9º. Para ser matriculado em TCC1 e TCC2, o aluno deverá conversar antecipadamente com seu 

possível orientador e lhe apresentar um problema de pesquisa.  

 
ART. 10º. A efetivação da matrícula em TCC1 e TCC2 somente ocorrerá após o orientador solicitar 

formalmente à Coordenação de Graduação, por email, dentro do prazo definido no calendário específico, a 

matrícula do aluno em sua turma. 

 
  Preferencialmente, os trabalhos devem ser individuais. Entretanto, em caráter excepcional, poderá ser 
  realizado em dupla de alunos(as), desde que recomendado pelo orientador(a). 

 
  ART. 11º. O aluno é responsável por verificar se a sua matrícula foi efetivada corretamente. 
 
 

VI. DA ESCOLHA DO TEMA 

 
ART. 12º. O tema do TCC deverá ser proposto pelo aluno, dentro da abrangência do curso e perfil de 

interesse e pesquisa dos docentes do quadro do Departamento de Design (DIN). 

 
ART. 13º. A abordagem do TCC deverá ser de alta complexidade, buscando excelência, originalidade e 

relevância, podendo ser definido juntamente com seu orientador ao longo do trabalho



VII. DO ORIENTADOR DO PROJETO 
 
 

 ART. 14º. O professor orientador deverá ser do quadro de docentes do DIN e ter turmas de TCC1 e/ou  

 TCC2, conforme a necessidade.   

 
ART. 15º. O professor orientador deverá combinar com o seu aluno, horário e local das orientações e 

deverá acompanhar o andamento do projeto. 

 
ART. 16º. Cabe ao professor orientador de TCC2 informar à coordenação do curso se o aluno está 

cumprindo com os requisitos da disciplina e se o mesmo está apto a fazer a apresentação ao final do 

semestre. 

 
 

VIII. DO CRONOGRAMA 

 
ART. 17º. O cronograma da disciplina deverá ser aprovado pelo Colegiado do Departamento de Design.  

 
ART. 18º. O aluno deverá entregar os trabalhos nas datas divulgadas no cronograma da disciplina, sob a 

pena de rebaixamento da menção final. 

 
ART. 19º. O cronograma, a ser aprovado semestralmente pelo Colegiado do DIN, fixará as seguintes datas: 

a) entrega da primeira versão do trabalho para banca de avaliação; 

b) período de apresentação de TCC2; 
  para concluintes de TCC2, entrega da versão revisada do trabalho e de seu respectivo pôster, ambos em  
   formato PDF. 
 

IX. DAS APRESENTAÇÕES 

 
ART. 20º. É obrigatória a apresentação pública e defesa de TCC2 perante banca de avaliação. 

§ Único. O aluno que não comparecer à apresentação será automaticamente reprovado na disciplina. 

 

ART. 21º. O aluno deverá apresentar seu trabalho em local, data e horário a serem definidos juntamente 

com o orientador de acordo com o calendário definido pelo Colegiado do DIN.  

 

 
X. DA AVALIAÇÃO 

 
ART. 22º. A avaliação de TCC1 se dará pelo professor orientador. 

 
ART. 23º A avaliação de TCC2 se dará por banca formalmente constituída, observando os quesitos 

descritos na Ata de Avaliação de TCC 2 (Anexo 1, conforme seja relatório de projeto ou monografia). 

 
ART. 24º. As Atas de Avaliação serão enviadas em documentos via SEI criados pela Secretaria do DIN tão logo 

concluídas as apresentações de TCC2 e deverão ser assinadas pelos membros da banca e pelo aluno. 

 
ART. 25º. A banca de avaliação de TCC2 será composta por três membros, sendo um deles o orientador 

do aluno. Os outros membros poderão fazer parte do corpo docente do DIN ou serem convidados 

externos. 



§ Único. O professor orientador será o presidente dessa banca e conduzirá os trabalhos. 

 
ART. 26º. Para TCC1, a avaliação será realizada pelo professor orientador, que definirá a menção de acordo 

com os quesitos e critérios apresentados no programa da disciplina.  

 
ART. 27º. Para TCC2, os membros avaliadores deverão preencher a Ata de Avaliação, definindo as notas de 

acordo com os quesitos e critérios apresentados na mesma, e descrevendo recomendações e exigências 

naqueles aspectos que julgarem necessários à versão revisada do trabalho que integrará o repositório 

institucional na BCE. 

 

XI. DA ENTREGA FINAL 
 
ART. 28º. Aos alunos aprovados em TCC2 é obrigatório enviarem via email para a Secretaria do DIN, na data 

estipulada em calendário, a versão revisada e o pôster do trabalho em versão PDF, bem como outros 

documentos que forem solicitados. 

 

§ Único. A entrega dos arquivos eletrônicos do TCC2 (relatório de projeto ou monografia, e do pôster sobre o 

trabalho) é condição para liberação do processo de documentação do aluno para encaminhamento da 

formatura. 

 
XII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 29º. Os casos omissos e as excepcionalidades serão resolvidos pelo NDE e(ou) Colegiado do Curso, 

ouvidos, quando se fizer necessário, os órgãos universitários superiores pertinentes. 

Art. 30º. O presente Regulamento foi aprovado na 6ª Reunião Ordinária do Colegiado do Departamento de 

Design, em 27 de julho de 2021, e somente poderá ser alterado pelo Colegiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

Ata de apresentação e avaliação de trabalho de Diplomação/ TCC2 em 

Programação Visual e/ou Projeto de Produto 

  

Identificação do trabalho 

Aluno(a):  Matr.:   

Aluno(a): Matr.: 

Título do Trabalho:  

Membros da Banca de Avaliação 

1º Avaliador(a) – Orientador(a):  

2º Avaliador(a):  

3º Avaliador(a):  

Dados da apresentação 

Local: Brasília 

Horário:  

Data:  

Plataforma digital: 

Após a apresentação do aluno, a Banca procedeu à arguição e comentários sobre o trabalho e, em 

sequência, reuniu-se para avaliação. Assim, a Banca emitiu o seguinte parecer sobre o referido 

trabalho de Diplomação:  

 * Aprovado sem recomendações; avaliação condizente com menção ____; 

 * Aprovado com recomendações; avaliação condizente com a nota final _____ e menção ______; 

 * Reprovado; avaliação condizente com a nota final ______ e menção _____. 

  

A contar da data de hoje, o aluno(a)(s) aprovado(a)(s) terá(ão) até a data de __/__/202_ para enviar 

para Secretaria do Departamento de Design toda a documentação deste trabalho, conforme previsto 

no REGULAMENTO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO, sob pena de reprovação 

caso não o faça(m).  

Avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso em Design - Recomendações: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


