
 
 
 
 
 

 
Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências Contábeis 

(Este regulamento é parte integrante da Resolução CEPEC 807/2006, que fixou o currículo do curso de Ciências 
Contábeis da UFG) 

 
 
O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido através de uma monografia com o 
objetivo de desenvolver pesquisas na área contábil conforme o interesse do aluno. A 
disciplina Trabalho Conclusão de Curso será oferecida de acordo com a seguinte 
normatização: 
 

I. A disciplina Trabalho Conclusão de Curso (TCC) será dividida em TCC I e TCC II, com 
uma carga horária de 32 horas cada.  

II. Em TCC I será desenvolvido um projeto de pesquisa sob a orientação de um professor.  
III. Em TCC II o aluno desenvolverá a pesquisa sob a orientação de um professor.  
IV. Para se matricular na disciplina TCC I o aluno deverá apresentar um tema de pesquisa 

com o aceite de um professor orientador.  
V. Para se matricular na disciplina TCC II o aluno deverá ter aprovação do projeto de 

pesquisa desenvolvido em TCC I. 
VI. O professor escolhido para orientação do TCC poderá ser do Curso de Ciências 

Contábeis ou de qualquer outro Curso da Universidade Federal de Goiás. 
VII. A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) terá turmas de no máximo 

três alunos. 
VIII. A defesa do projeto de pesquisa (TCC I) e da monografia (TCC II) deverá se realizar 

em sessão pública, nas dependências do Curso, na última quinzena do semestre 
letivo. 

IX. A defesa do TCC I e do TCC II será feita perante uma banca avaliadora constituída por 
três docentes, sendo dois docentes em atividade na Universidade Federal de Goiás 
indicados pelo Coordenador do Curso de Ciências Contábeis e o professor 
orientador, que presidirá a banca. 

X. Cada avaliador deverá receber uma cópia da monografia com antecedência mínima de 
dez dias da data da defesa. 

XI. A aprovação nas disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I e TCC II) 
obedecerá ao disposto no artigo 23 do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação 
da UFG. A nota da disciplina será a média das notas dos componentes da banca 
examinadora. 

XII. A conclusão da disciplina TCC I está condicionada a aprovação do projeto de 
pesquisa pela banca avaliadora. A conclusão da disciplina TCC II está condicionada 
à entrega da monografia à Coordenadoria do Curso contendo as correções 
sugeridas devidamente aprovadas e assinadas pela banca examinadora. 

XIII. Não caberá recurso a decisão da banca, devendo o aluno reprovado matricular-se 
novamente na disciplina. 

XIV. O Coordenador do Curso de Ciências Contábeis será o responsável pela 
coordenação dos trabalhos, assim como pelo envio dos conceitos de cada 
monografia ao Departamento de Assuntos Acadêmicos. 

XV. A presença de alunos na sessão de defesa da monografia (TCC II) poderá ser 
computada como atividade complementar, conforme normatização. 
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