RESOLUÇÃO No 04/ 2016 - CONSEC, de 09 de março de 2016.

Atualização dos critérios para
escolha do Melhor Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) dos
Cursos de Graduação do CCSA.

A Direção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas faz saber que o Conselho de
Centro, usando das atribuições que lhe confere a Portaria nº1314/2015, de 08 de julho de
2015;

Considerando que a premiação dos melhores Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC’s) existe desde 2003;
Considerando a necessidade de atualização dos critérios de escolha e de
normas mais claras que disciplinem o processo de escolha;
Considerando o que consta do processo no 23077.007267/2016-13;

RESOLVE
Art. 1o - Atualizar, no âmbito do CCSA, os critérios de escolha do melhor TCC dos
Cursos de Graduação.
Art.2º - A escolha será feita por uma Comissão de três professores efetivos de
cada Curso de Graduação, nomeada semestralmente através de Portaria da Direção do
Centro.
I-

A escolha dos professores que farão parte da Comissão de Avaliação deverá
ser feita pelo Colegiado de cada Curso, não podendo participar professores
que orientaram TCC’s indicados ao prêmio.

Art.3º - Todos os alunos que realizaram Trabalhos de Conclusão de Curso, em cada
semestre letivo, participarão do processo de escolha do melhor TCC dos Cursos de
Graduação do CCSA.
III-

O processo tem início na apresentação do TCC de cada aluno pelas Bancas
Examinadoras de cada Curso;
Ao término da apresentação do TCC, os membros da Banca votam
sigilosamente se o TCC deve ser indicado ou não ao prêmio, encaminhando
envelope lacrado à Coordenação de seu Curso de Graduação (Ver ANEXO I);

III-

Posteriormente, a Coordenação do Curso realiza a apuração das indicações
e apresenta ao Colegiado os TCC’s indicados por unanimidade por suas
Bancas Examinadoras;
Caso não haja TCC’s indicados por unanimidade o Curso não participará da
premiação no semestre letivo.

IV-

Art.4º - Os TCC’s deverão ser avaliados com base nos critérios de clareza, qualidade
da redação e organização do texto, originalidade, qualidade da revisão da literatura,
relevância do tema, consistência teórica do trabalho, metodologia, análise de dado,
conclusões e contribuição do trabalho para o conhecimento na área temática,
conforme formulário em anexo e parte integrante desta Resolução (ANEXO II).
Art.5º - Cada professor avaliador deverá apresentar uma classificação onde o
melhor trabalho será colocado em primeiro da lista (1º), e assim sucessivamente (2º,
3º., 4º ...), classificando os melhores TCC’s (ANEXO III)
IIIIII-

Será atribuído 1 ponto para o 1º listado, 2 pontos para o 2º, e assim
sucessivamente;
O TCC que alcançar MENOR pontuação receberá o Prêmio de Melhor
TCC;
Os dois TCC’s seguintes receberão o Prêmio de Menção Honrosa.

Art 6º- O desempate entre os TCC’s deverá ser feito através dos seguintes
critérios:
ISerá escolhido aquele TCC que tiver sido indicado mais vezes como o
melhor trabalho pelos membros da Comissão Avaliadora;
IIPersistindo o empate será escolhido o TCC que tiver sido indicado mais
vezes como o segundo melhor trabalho pelos membros da Comissão
Avaliadora;
IIISe mesmo assim persistir o empate o Prêmio de Melhor TCC deverá ser
atribuido aos alunos em disputa.
Art. 7º- Decorridos trinta (30) dias após o término de cada semestre letivo,
cada Coordenação de Curso deverá enviar a relação com os nomes dos alunos e
respectivaos TCC’s para a Direção do Centro, que assumirá a tarefa de organizar a
solenidade de premiação.
I-

Após este prazo os alunos premiados poderão ainda receber seus
certificados mas não participarão da solenidade.

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de cada Curso e
comunicados à Direção do Centro.
Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Natal, 09 de março de 2016.

ANEXO I
FORMULÁRIO PARA INDICAÇÃO DO TCC A CONCORRER AO PRÊMIO

Título do TCC:
Autor:
Orientador:

( ) O TCC é um trabalho de excelência e considero ele INDICADO à concorrer ao
prêmio de Melhor TCC do Curso neste semestre.
( ) Não indicado

ANEXO II

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO MELHOR TCC

Curso
Semestre
Nome do Aluno
Título do TCC

CRITÉRIOS
(Os TCC’s deverão ser avaliados em todos os itens)
ESCALA
CRITÉRIOS

1. Clareza, pertinência e consecução dos
objetivos
2. Qualidade da redação e organização do
texto ( ortografia, gramática, clareza,
objetividade e estrutura formal )
3. Originalidade do trabalho
3. Qualidade da revisão da literatura
5. Relevância do tema
6. Consistência teórica do trabalho
7. Metodologia utilizada ( adequação e
qualidade)
8. Análise de dados e resultados:
articulação teórica e metodológica da
interpretação
9. Conclusões: fundamentos, coerência e
alcance

Ruim

Regular

Bom

Muito
Bom

Excelente

1

2

3

4

5

10. Contribuição do trabalho para o
conhecimento na área temática
PONTUAÇÃO FINAL

Natal, ......... de....................de..............

__________________________________________
Avaliador

ANEXO III
FORMULÁRIO PARA CLASSIFICAÇÃO DO TCC INDICADO

Classificação
1º
2º
3º
4º
5º
(...)
n

Autor

Natal, ......... de....................de..............
__________________________________________
Avaliador

