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REGULAMENTO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
BACHARELADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

LINHA DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

 

Em conformidade com o que estabelece o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 
Sociais - bacharelado - da Universidade Federal do Paraná (UFPR); em acordo com os 
pareceres do Conselho Nacional de Educação CNE/CES 1363/2001, CNE/CES 
224/2004 e com a Resolução CNE/CES 17/2002; considerando o Ofício Circular 
005/CGE/PROGRAD/UFPR; Portaria 847/2001 da UFPR; Resolução 46/2010 CEPE e 
Instrução Normativa 01/12 CEPE, a linha de formação em Ciência Política apresenta para 
aprovação do Colegiado de Curso em Ciências Sociais o regulamento do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) específico para alunos que optaram pela linha de Ciência 
Política no curso de bacharelado em Ciências Sociais. 

 

1. JUSTIFICATIVA 

O presente regulamento justifica-se pelo que prevê o Projeto Pedagógico do Curso de 
Ciências Sociais - bacharelado - da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em sua página 
43, quando determina que na linha de ciência política o aluno "(...) terá que fazer uma disciplina 
de Trabalho de Conclusão de Curso, no último semestre, como obrigatória, que deverá resultar na produção 
de um trabalho de conclusão monográfico acadêmico ou relatório técnico (A discussão detalhada do TCC em 
Ciência Política, que contempla monografia acadêmica e relatório monográfico técnico será feita em 
regulamento específico) (...)". (GRIFO NOSSO). O Projeto Pedagógico também estabelece que 
ao final do 8º período, como requisito para conclusão do curso, o aluno deverá apresentar 
um trabalho de conclusão de curso acadêmico, que pode ser uma monografia sobre tema 
da área de Ciência Política ou um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) técnico, entendo 
como TCC técnico "produção de relatório técnico sobre tema da área de ciência política" 
(p. 51). Sendo assim, torna-se necessária a aprovação pelo colegiado de curso de um 
regulamento próprio para a produção do TCC monográfico e do Relatório Monográfico 
Técnico (TCC técnico) na linha de Ciência Política do bacharelado em Ciências Sociais da 
UFPR. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Definir as características das duas modalidades de Trabalho de Conclusão de Curso da 
linha de Ciência Política no bacharelado em Ciências Sociais da UFPR; 

2.2. Regulamentar as duas modalidades de Trabalho de Conclusão de Curso da linha de 
Ciência Política no bacharelado em Ciências Sociais da UFPR; 

2.3. Estabelecer os critérios de avaliação, bem como as responsabilidade de alunos e 
professores em cada uma das etapas de produção do TCC. 

 

3. FORMATOS DE TCC NA LINHA DE CIÊNCIA POLÍTICA 
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3.1 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da linha de Ciência Política em suas duas 
modalidades (monográfico e técnico) será desenvolvido ao longo do 7º e 8º semestres do 
curso de graduação e dividido em duas disciplinas semestrais. No 7º semestre os alunos 
iniciam as atividades de TCC na disciplina  de Seminários de Pesquisa (HC-336), com carga 
horária de 90 horas, sendo 60 horas de atividades teóricas e 30 horas de atividades práticas. 
No 8º semestre os alunos dão continuidade ao Trabalho de Conclusão de Curso na 
disciplina de TCC em Ciência Política (HC-337), com carga horária de 120 horas de 
atividades práticas. 

  3.1.1 Define-se TCC Monográfico como um trabalho original que verse 
sobre tema de interesse da Ciência Política e que respeite as etapas do método científico 
para produção de conhecimento. Este tipo de TCC é indica para alunos que pretendam dar 
continuidade à carreira acadêmica. 

  3.1.2 Define-se como TCC Técnico um relatório de estágio em uma das 
áreas de atuação do cientista política e que siga as normas da UFPR sobre estágio não 
obrigatório e o respeite o que determina o este  regulamento. Este tipo de TCC é indica 
para alunos que pretendam direcionar sua formação para atividades de consultoria técnica 
no mercado de trabalho não acadêmico. 

3.2. No 7º semestre o aluno matriculado na disciplina de Seminários de Pesquisa deverá dar 
início à produção da monografia, se optar pela modalidade 3.1.1 ou se inscrever no 
programa de estágio não obrigatório da UFPR se optar pela modalidade 3.1.2. Em ambos 
os casos o aluno contará com a orientação do professor responsável pela disciplina de 
Seminários de Pesquisa. 

3.3. No 8º semestre o aluno matriculado na disciplina de TCC em Ciência Política deverá 
contar com um orientador individual para orientá-lo no desenvolvimento do TCC 
Monográfico. O professor da disciplina de TCC em Ciência Política será o responsável pela 
aprovação do plano de trabalho, supervisão e assinatura dos relatórios parciais de estágio 
para o caso dos alunos em TCC técnico. 

3.4. No caso de TCC técnico só serão aceitos estágios em locais que tenham convênio com 
a UFPR, em conformidade com a portaria 847/2001 e Resolução 46/2010 CEPE. A 
modalidade de orientação adotada para todos os casos de TCC técnico é a orientação 
indireta.   

 

4. SOBRE A AVALIAÇÃO DO TCC NA LINHA DE CIÊNCIA POLÍTICA 

4.1. A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso na linha de Ciência Política também 
divide-se em duas partes: 

 4.1.1. No 7º período a avaliação será feita pelo professor responsável pela disciplina 
de Seminários Metodológicos e consistirá em nota mínima para aprovação ao final do 
semestre de 50 pontos e frequência mínima de 75% da carga horária total. 

 4.1.2. No 8º período, devido as particularidades de cada uma das modalidades de 
TCC, os critérios de avaliação são diferenciados para TCC monográfico e TCC técnico, 
ficando da seguinte forma: 

  4.1.2.1. No caso de TCC Monográfico: 
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  (i) Apresentação de monografia seguindo os parâmetros estabelecidos neste 
regulamento dentro do prazo estabelecido pelo calendário universitário para a conclusão da 
disciplina de TCC em Ciência Política; 

  (ii) A monografia será avaliada por dois professores, sendo: i) o orientador 
do trabalho e ii) o professor da disciplina de TCC em Ciência Política; 

  (iii) Cada professor dará uma nota que variará de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), 
ficando o professor da disciplina de TCC em Ciência Política responsável por lançar a 
média final no sistema acadêmico; 

  (iv) Os trabalhos considerados de excelência serão indicados para 
publicação em revista acadêmica. Os critérios são os seguintes: 
  Nota de 9,0 a 10,0 - Aprovação com indicação de publicação; 
  Nota de 7,0 a 8,9 - Aprovação; 
  Nota de 4,0 a 6,9 - Reapresentação no prazo de provas finais; 
  Nota de 0,0 a 3,9 - Reprovação; 

  (v) Em caso de reprovação, o aluno deverá se matricular na disciplina de 
TCC em Ciência Política no próximo semestre em que for ofertada para refazer o trabalho. 

  4.1.2.2. No caso de TCC técnico: 

  (i) Para desenvolver o TCC técnico o aluno da linha de Ciência Política 
deverá respeitar as normas estabelecidas pela UFPR para o estágio não obrigatório; 

  (ii) Os locais preferenciais de desenvolvimento de estágio não obrigatório 
para fins de TCC técnico da linha de Ciência Política são: a) assessorias de órgãos públicos, 
seja da administração pública direta ou indireta; b) assessorias parlamentares; c) partidos 
políticos ou institutos vinculados a eles; d) organizações sociais de cunho político; e) 
empresas de assessoria política; f) empresas e institutos de pesquisa de opinião pública. 

  (iii) O estágio deverá ser desenvolvido pelo período mínimo de 1 (um) 
semestre, obrigatoriamente no período em que o aluno estiver matriculado na disciplina de 
TCC em Ciência Política; 

  (iv) O aluno deverá apresentar os relatórios parciais e relatório final em 
conformidade com a Resolução 46/2010 CEPE; Instrução Normativa 01/12 CEPE e com 
o plano de trabalho da disciplina de TCC em Ciência Política; 

  (v) O relatório final será avaliado por dois professores: i) professor da 
disciplina de TCC em Ciência Política; ii) professor da linha de Ciência Política; 

  (vi) Cada professor dará uma nota que variará de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), 
ficando o professor da disciplina de TCC em Ciência Política responsável por lançar a 
média final no sistema acadêmico, sendo considerados os seguintes critérios:  
  Nota de 7,0 a 10,0 - Aprovação; 
  Nota de 4,0 a 6,9 - Reapresentação no prazo de provas finais; 
  Nota de 0,0 a 3,9 - Reprovação; 

  (v) Em caso de reprovação, o aluno deverá se matricular na disciplina de 
TCC em Ciência Política no próximo semestre em que for ofertada para refazer o trabalho. 
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4.2. Fica definido que na área de Ciência Política a avaliação final da disciplina HC-377 
dispensa a realização de defesa pública do artigo acadêmico ou do relatório de estágio. A 
nota final será o resultado da média de duas notas. 
 

5. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO TCC MONOGRÁFICO 

5.1. O aluno que optar pela elaboração de TCC monográfico terá direito a um orientador 
durante o semestre em que estiver matriculado na disciplina de TCC em Ciência Política. 

5.2. Cabe ao aluno, ao final da disciplina de Seminários de Pesquisa, sugerir um professor 
da linha de Ciência Política como seu orientador. 

5.3. A linha de ciência política indicará à coordenação de curso quem são os professores 
orientadores para o semestre seguinte, em função da afinidade temática e da 
disponibilidade de carga horária dos professores. 

5.4. Como trabalho voltado para formação acadêmica, o TCC monográfico deverá seguir 
os princípios de um artigo acadêmico e respeitar as seguintes diretrizes: 

 (i) quanto à estrutura: o texto deve conter três partes, que podem ou não 
contemplar subdivisões: a primeira, em que o autor apresenta o problema de pesquisa e o 
situa perante a bibliografia pertinente, a metodologia utilizada no trabalho e a estrutura do 
artigo; a segunda parte, em que o autor desenvolve seu argumento e apresenta os dados 
com vistas a responder ao problema de pesquisa; a terceira parte, em que o autor discute 
seus resultados. 

 (ii) quanto aos elementos, o artigo é composto por: 1) pré-textuais: o artigo deve 
apresentar título (claro e informativo), resumo em português (máximo de 30 linhas), 
resumo em inglês (máximo de trinta linhas), cinco palavras-chave em português e as 
mesmas cinco palavras-chave em inglês; 2) textuais: o desenvolvimento da estrutura 
apresenta no item (i); 3) pós-textuais: referências bibliográficas, anexos e adendos; 

 (iii) quanto ao tamanho: de 10 a 12 mil palavras considerando todos os elementos 
previstos no item (ii). 

 (iv) quanto à formatação do texto: fonte times new roman, tamanho 12, 
espaçamento 1,5 cm; todas as margens 2,5 cm; sem espaço entre parágrafos. 

 (v) quanto à formatação das notas de rodapé: fonte times new roman, tamanho 10, 
espaçamento simples; deslocamento 0,3; espaço de 6 pontos entre as notas. 

 (vi) quanto às referências bibliográficas: As referências bibliográficas utilizadas 
serão apresentadas no final do artigo, listadas em ordem alfabética, obedecendo às 
seguintes normas (NBR 6023): 

  (vi.i) Livro: SOBRENOME, Nome (abreviado). ano. título em itálico: 
subtítulo. Número da edição, caso não seja a primeira. Local da publicação : nome da 
editora. 

  (vi.ii) Coletânea: SOBRENOME, Nome (abreviado). ano. Título do ensaio. 
In: SOBRENOME, Nome (abreviado) do(s) organizador(es). Título da coletânea em 
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itálico: subtítulo. Número da edição, caso não seja a primeira. Local da publicação : nome 
da editora. 

  (vi.iii) Artigo em periódico: SOBRENOME, Nome (abreviado). ano. Título 
do artigo. Nome do periódico em itálico, local da publicação, volume e número do 
periódico, intervalo de páginas do artigo, período da publicação. 

  (vi.iv) Dissertações e teses: SOBRENOME, Nome (abreviado). ano. título 
em itálico. Local. Dissertação (mestrado) ou Tese (doutorado) (Grau acadêmico e área de 
estudos). Instituição em que foi apresentada. 

  (vi.v) Internet (documentos eletrônicos): SOBRENOME, Nome 
(abreviado). (ano). título em itálico. Disponível em: [endereço de acesso]. [data de acesso]. 

 (vi) As referências a autores no decorrer do artigo devem subordinar-se ao seguinte 
esquema: (SOBRENOME DE AUTOR, data) ou (SOBRENOME DE AUTOR, data, 
página). Ex.: (OFFE, 1996) ou (OFFE, 1996, p. 64). Diferentes títulos do mesmo autor 
publicados no mesmo ano serão identificados por uma letra após a data. Ex.: (EVANS, 
1989a), (EVANS, 1989b). 

 

6. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO TCC TÉCNICO (RELATÓRIO 
MONOGRÁFICO) 

6.1. No caso de TCC técnico, o relatório técnico seguirá as normas previstas para o 
desenvolvimento de estágio não obrigatório, segundo a Resolução 46/2010 CEPE. 

6.2. O supervisor de estágio será o professor da disciplina de TCC em Ciência Política, 
respeitados os limites de carga horária estabelecidos pela resolução 46/2010 CEPE. 

6.3. Os professores das disciplinas de Seminários Metodológicos e TCC em Ciência Política 
são responsáveis em apresentar ao COE/Colegiado de Curso os termos de convênio 
externo UFPR/Empresa. 

6.4. O professor da disciplina de TCC em Ciência Política é responsável pelo 
acompanhamento das atividades de estágio externo, bem como pela avaliação dos 
relatórios parciais dos estagiários, segundo o que determinam as normativas da UFPR para 
o estágio não obrigatório. 

6.5. Quanto ao formato do relatório final para conclusão da disciplina de TCC em Ciência 
Política na modalidade de TCC técnico, o aluno deve respeitar o que segue: 

 (i) quanto à estrutura do texto: espera-se do aluno que optou por realizar o estágio 
não obrigatório que ao final do mesmo apresente um texto que contenha, no mínimo, 
quatro partes: 1) descrição aprofundada das atividades desenvolvidas durante o estágio; 2) 
avaliação dos ganhos profissionais produzidos pela atividade de estágio; 3) análise da 
atividade de estágio a partir dos problemas teóricos da área de ciência política; 4) declaração 
por parte do responsável pela instituição em que o estágio foi realizado atestando a 
veracidade das informações contidas no relatório, bem como uma avaliação do 
desempenho do aluno no período em que foi estagiário na instituição. 

 (ii) quanto à formatação do texto: segue as mesmas diretrizes do artigo acadêmico. 
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 (iii) quanto à formatação das notas de rodapé: segue as mesmas diretrizes do artigo 
acadêmico. 

 (iv) quanto ao tamanho: segue as mesmas diretrizes do artigo acadêmico, acrescida 
do "Formulário de Relatório de Estágio". 

 (v) quanto às referências bibliográficas: segue as mesmas diretrizes do artigo 
acadêmico. 

Este regulamento entra em vigor a partir da aprovação pelo Colegiado de Curso em 
Ciências Sociais da UFPR, ficando o mesmo responsável pelos casos omissos. 

Curitiba, março de 2014. 


