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RESOLUÇÃO - FACE Nº 15-R 
(Reeditada pelo Conselho Diretor no dia 04 de outubro de 2017) 

 
 
 

Aprova a revisão do Regulamento de trabalho de 
conclusão de curso de Ciências Contábeis da Faculdade de 
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas 
da Universidade Federal de Goiás. 

 
 
 
 

O CONSELHO DIRETOR da Faculdade de Administração, 
Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, reunido em sessão plenária realizada no 
dia 04 de outubro de 2017, 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1ºNos termos previstos no Artigo 38 Inciso XVIII do Estatuto 

e Artigo 59 Incisos IX e X do Regimento da Universidade Federal de Goiás, aprovar o 
Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de 
Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas – FACE/UFG, anexo e parte 
integrante da presente Resolução. 

 
Art. 2ºEsta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
 

Goiânia, 04 de outubro de 2017. 
 
 
 

Prof. Moisés Ferreira da Cunha 
Diretor da FACE / UFG 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO FACE Nº 15 
 
 

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS da Faculdade e Administração, Ciências Contábeis e 

Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás 
 
 

Art.  1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será 
desenvolvido através de uma monografia ou artigo científico com o objetivo de 
desenvolver pesquisas na área contábil conforme o interesse do aluno. A disciplina de 
TCC será oferecida de acordo com a seguinte normatização: 

 
 
Art. 2º - A disciplina TCC será dividida em TCC 1 e TCC 2, ambas com uma 

carga horária de 32 horas/aula.  
 
Art. 3º - Em TCC 1 será desenvolvido um projeto de pesquisa sob a 

orientação de um professor.  
 
Art. 4º - Em TCC 2 o aluno desenvolverá a pesquisa sob a orientação de 

um professor.  
 
Art. 5º - Para se matricular na disciplina TCC 2 o aluno deverá ter 

aprovação do projeto de pesquisa desenvolvido em TCC 1. 
 
Art. 6º - O professor escolhido para orientação dos TCCs deverá ser do 

Curso de Ciências Contábeis ou de qualquer outro curso da Universidade Federal de Goiás, 
desde que aprovado pelo colegiado do curso. 

 
Art. 7º - A defesa do projeto de pesquisa (TCC 1) e da monografia ou do 

artigo científico (TCC 2) deverá se realizar em sessão pública, nas dependências do Curso, 
em no máximo na última quinzena do semestre letivo. 

 
Art. 8º - A defesa do TCC 1 e do TCC 2 será feita perante uma banca 

avaliadora constituída por três docentes, indicados pelo Coordenador do Curso de Ciências 
Contábeis e o professor orientador, que presidirá a banca. 

 
Art. 9º - Cada avaliador deverá receber uma cópia da monografia ou do 

artigo científico com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da defesa. 
 
Art. 10º - A aprovação nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC 1 e TCC 2) obedecerá ao disposto no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da 
UFG. A nota da disciplina será a média das notas dos componentes da banca examinadora.  

 
Art. 11º - O aluno poderá solicitar ao Colegiado do Curso de Ciências 

Contábeis reconhecimento de publicação científica em substituição das disciplinas de TCC 
1 e/ou TCC 2. 
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Art. 12º -  A nota final de TCC desenvolvido sob a forma de Artigo 
Científico publicado em periódico ou evento classificado no Qualis/CAPES será atribuída 
da seguinte forma: 
   

Artigo publicado em: Nota final do 

aluno 

Periódicos: A1, A2, B1, B2  10,0 

Periódicos B3 e B4  9,0 

Periódicos B5 8,0 

Periódicos C 7,0 

Evento científico nacional: área de contabilidade 8,5 

Evento científico nacional: área afins 8,0 

Evento científico regional: área de contabilidade 7,0 

Evento científico regional: área afins 6,0 

 

§ 1º - Artigos científicos publicados no Congresso FACE são aceitos para 
fins de validação de TCC, sendo equiparados, para atribuição de nota final ao aluno, como 
“Evento científico regional: área de contabilidade”, sendo-lhe atribuída a nota 
correspondente.  

 
§ 2º - Artigos científicos publicados em eventos científicos de 

Contabilidade são aceitos para fins de validação de TCC, desde que o evento tenha Comitê 
Científico e os trabalhos tenham sido avaliados por, no mínimo, dois avaliadores, sendo 
equiparados, para atribuição de nota final ao aluno, como “Eventos científicos nacional 
ou regional na área de contabilidade”.  

 
§ 3º -  A versão do artigo publicado em periódico ou em evento científico 

deverá ser enviada para fins de depósito no repositório institucional da UFG. 
 
Art. 12º - A conclusão da disciplina TCC 1 está condicionada à aprovação 

do projeto de pesquisa pela banca avaliadora. A conclusão da disciplina TCC 2 está 
condicionada à entrega da versão definitiva da monografia ou do artigo científico à 
Coordenadoria do Curso com as correções sugeridas e devidamente aprovada e assinada 
pela banca examinadora. 

 
Art. 13º - O Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências 

Contábeis será o responsável pela coordenação dos trabalhos, assim como pelo lançamento 
das notas cada monografia ou do artigo científico e ao deposito no Repositório Institucional 
da UFG. 

 
Art. 14º - A presença de alunos nas sessões de defesa de TCC poderá ser 

computada como atividade complementar, conforme normatização. 
 
Art. 15º - Os casos omissos a essa resolução serão deliberados pelo 

Colegiado de Ciências Contábeis e pelo Conselho Diretor da FACE-UFG. 
 
 

. . . 


