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Capítulo I 
Caracterização e objetivos 
  

Artigo 1º - A realização do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é requisito obrigatório                
para a obtenção do diploma de graduação do curso de Design Gráfico da UFPR. 
  

Artigo 2º - O TCC será realizado individualmente ou, mediante justificativa, em dupla. 
  

Artigo 3º - O(a) discente poderá optar por uma das três modalidades de TCC: teórica,               
teórica-projetual ou projetual-aplicado. 
  

Artigo 4º - O TCC tem os seguintes objetivos: 
I. reunir neste trabalho acadêmico o conhecimento obtido durante o curso, em especial            

aqueles referentes à metodologia científica e projetual, materiais e técnicas de           
utilização, formas de investigação e de documentação, pesquisa de campo,          
conceituação, configuração, técnicas de representação, redação, apresentação de        
um projeto, apresentação verbal e defesa pública; 

II. permitir ao(a) discente, quando necessário, identificar junto aos usuários a pertinência           
e aceitação de seu trabalho; 

III. concentrar neste trabalho projeto os esforços do(a) discente, visando aperfeiçoar sua           
capacidade criadora e de organização; 

IV. possibilitar a avaliação global da elaboração teórica e da prática projetual necessária            
ao(a) discente para que, uma vez graduado, possa integrar-se às atividades de            
trabalho e/ou à atuação acadêmica; 

V. possibilitar a realização de produção teórica e crítica na área de design gráfico;  
VI. propiciar a realização de um trabalho de conclusão de curso que faça parte do              

curriculum vitae do(a) discente, além do seu diploma e histórico escolar; 
VII. contribuir com a comunidade acadêmica e com a sociedade, por meio de ideias e              

projetos voltados para a solução inovadora problemas, em especial locais, regionais e            
nacionais. 

  
 

Capítulo II 
Organização e funcionamento 

  

Artigo 5º - A organização e o funcionamento do TCC são de responsabilidade das seguintes               
instâncias: 

I. Comissão Permanente; 
II. Coordenação de Curso; 
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III. Professor Orientador; 
IV. Professor Relator, Banca de Qualificação e Banca de Defesa. 

.  
 

Capítulo III 
Comissão Permanente de TCC 

  

Artigo 6º - A Comissão Permanente de TCC é formada por todos os professores              
orientadores de Design Gráfico e por um representante do corpo discente do Curso de              
Design Gráfico, e presidida pelo Coordenador do Curso de Design Gráfico. 
  

Parágrafo único - Os serviços de secretaria são fornecidos pela Coordenação de Curso             
de Design Gráfico. 

  

Artigo 7º - Compete à Comissão Permanente: 
I. reunir-se, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada semestre letivo e           

extraordinariamente sempre que necessário; 
II. aprovar a lista dos professores orientadores e seus respectivos orientandos; 

III. compor as bancas e elaborar o cronograma dos processos de Qualificação e defesa; 
IV. propor e aprovar alterações neste regulamento; 
V. resolver e emitir parecer sobre casos omissos neste regulamento. 

  
 

Capítulo IV 
Professor(a) orientador(a) 

  

Artigo 8º - A realização do TCC está condicionada à assistência de um(a) professor(a)              
orientador(a) do Curso de Design Gráfico preferencialmente, ou um(a) professor(a)          
orientador(a) do Departamento de Design desde que o trabalho tenha um(a) coorientador do             
Curso de Design Gráfico. 

  
Parágrafo único - Caso seja necessário e a critério do(a) professor(a) orientador(a), o(a)             
discente poderá valer-se de um(a) co-orientador(a) externo. O(A) coorientador(a) poderá,          
a critério da Comissão de TCC, participar das Bancas de Defesa, porém sem atribuição              
de notas e terá a sua participação certificada pela Coordenação do Curso de Design              
Gráfico após o término das atividades letivas do TCC. 

  

Artigo 9º - O professor orientador será sugerido pelo(a) discente entre os professores de              
Design da UFPR na entrega da Proposta de TCC na Disciplina de Seminários de TCC /                
Métodos e Processos 7 e/ou na reentrega na segunda semana da disciplina de TCC1/              
Design Aplicado 6 e aprovado pela Comissão Permanente. 
  

Parágrafo único - O(a) professor(a) contratado(a) como substituto poderá atuar como           
professor(a) orientador(a) ou co-orientador(a), participar do processo de Relatoria e das           
Bancas de Qualificação e Defesa. 

 Artigo 10º - Compete ao professor orientador: 
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I. participar da Comissão Permanente de TCC de Design Gráfico; 
II. orientar o(a) discente no desenvolvimento do TCC; 

III. estabelecer, em comum acordo com o seu/sua orientando(a), o dia e a hora dos              
atendimentos; 

IV. registrar as presenças do(a) discente, alertando-o da necessidade de uma frequência           
mínima de 75% dos atendimentos; 

V. articipar obrigatoriamente das bancas. 
   
 

Capítulo V 
Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso 

  

Artigo 11º - A Proposta para o Trabalho de Conclusão de Curso: 
I. Será desenvolvida e avaliada na disciplina de Seminário de TCC / Métodos e             

Processos 7, bem como pela Comissão Permanente de TCC, sendo condição para o             
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso a aprovação na disciplina de            
Seminário de TCC / Métodos e Processos 7; 

II. As Propostas de Trabalho de Conclusão de Curso devem ser elaboradas pelos(as)            
discentes  na disciplina de Seminário de TCC / Métodos e Processos 7; 

III. As propostas de Trabalho de Conclusão de Curso não devem envolver questões de             
confidencialidade para a sua realização; 

IV. As Propostas são avaliadas e aprovadas (ou não) pela Comissão Permanente do            
TCC em conjunto com o(a) professor (a) da disciplina de Seminário de TCC /              
Métodos e Processos 7; 

V. O TCC é realizado individualmente. 

  
Parágrafo primeiro - Excepcionalmente são aceitos trabalhos em duplas desde que o            
grau de complexidade seja proporcional. Nestes casos exige-se adicionalmente uma          
justificativa formal, apresentada juntamente com a Proposta de TCC. 
  
Parágrafo segundo - Deverá ser apresentada nova proposta de TCC quando os(as)            
discentes(as) forem cursar novamente a disciplina de Seminário de TCC / Métodos e             
Processos 7 devido a reprovação. 
  
Parágrafo terceiro - Caso o(a) discente queiram desenvolver uma proposta diferente da            
originalmente apresentada e aprovada nesta disciplina, as novas propostas de TCC           
deverão ser entregues ao(a) professor(a) de Seminário de TCC / Métodos e Processos 7,              
ao final do segundo semestre, em data especificada pelo(a) professor, ou à            
Coordenação de Curso, na segunda semana do primeiro semestre letivo, para avaliação            
e atribuição de orientadores pela Comissão Permanente de TCC. 
  
Parágrafo quarto - É facultado aos(às) discentes(as) a sugestão de três nomes de             
professores(as) orientadores(as), quando da elaboração das propostas de TCC na          
disciplina de Seminário de TCC / Métodos e Processos 7, ficando a aceitação de              
qualquer uma das indicações condicionada à pertinência da área temática e à            
disponibilidade de carga horária dos(as) professores(as); a distribuição das orientações          
fica a cargo da Comissão Permanente de TCC. 
  
Parágrafo quinto - A definição dos(as) professores(as) orientadores(as) ocorre,         
preliminarmente, no encerramento do semestre letivo da disciplina de Seminário de TCC            
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/ Métodos e Processos 7 e, definitivamente, no início do ano letivo subsequente, pela              
Comissão Permanente de TCC. 

  

Artigo 12º - A proposta será elaborada em formato A4, impressa (frente e verso) e formato                
digital PDF e conterá os seguintes itens: 

I. Folha de rosto (instituição, departamento, curso, título da proposta, autoria e data); 
II. Caracterização do problema (identificação, delimitação e formulação); 

III. Justificativa da modalidade de TCC escolhida (teórico, teórico-projetual,        
projetual-aplicado); 

IV. Justificativa da relevância do trabalho (e.g., teórico-metodológica, social, econômica,         
ambiental...); 

V. Objetivo geral e objetivos específicos; 
VI. Diagrama dos temas, conceitos, autores e relações do TCC; 

VII. Referencial teórico e resumo de cada tema a ser tratado; 
VIII. Plano projetual preliminar para TCCs com desenvolvimento de projetos, ou plano           

metodológico preliminar para TCCs teóricos; 
IX. Referências Documentais diretas, indiretas primárias e indiretas secundárias capazes         

de fundamentar a proposta (no mínimo 10 itens, listadas segundo norma da ABNT); 
X. Cronograma (com base no plano projetual ou metodológico, e tempo disponível); 
XI. Sugestão, em ordem de preferência, de três professores(as) orientadores(as) do          

curso de Design Gráfico, bem como de eventual coorientador(a); 
XII. Anexo: Pré-requisito de conteúdo (e.g., nos casos de projeto de animação, roteiro            

literário completo; nos casos de projeto editorial, produção, aplicativo ou web,           
conteúdo ou texto-base). 

  
Parágrafo único - O(a) discente entregará o material exigido acima ao(a) professor(a) da             
disciplina na décima terceira semana do segundo semestre letivo. 

  

Artigo 13º - São critérios para a aprovação das propostas na disciplina de Seminário de TCC                
/ Métodos e Processos 7: 

I. Objetividade e consistência da proposta; 
II. Compatibilidade com os objetivos do curso; 

III. Viabilidade de realização e possibilidade de acesso a dados para a pesquisa; 
IV. Relevância/contribuição social e teórica do trabalho; 
V. Adequação às modalidades: teórico, teórico-projetual ou projetual-aplicado; 
VI. Qualidade gráfica de apresentação e aplicação das normas de referenciação. 

 
Parágrafo único - A aprovação na disciplin de Seminário de TCC / Métodos e Processos               
7 ocorrerá pela avaliação da Proposta pelo/a professor/a da disciplina em conjunto com a              
Comissão Permanente de TCC 

 
  

 
Capítulo VI 
Qualificação 

  

Artigo 14º - O/a discente aprovado/a na disciplina de Seminário de TCC / Métodos e               
Processos 7 seguirá com a sua Proposta para a disciplina de TCC 1 / Design Aplicado 6, a                  
qual será desenvolvida e avaliada em duas etapas:  
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● Pré-Qualificação pelo(a) discente e pel(a) orientador(a); 
● Qualificação pelo(a) professor(a) orientador(a) e por um(a) professor(a) relator(a),         

sendo este indicado pela Coordenação do Curso de Design Gráfico. 
  

Artigo 15º - Para a avaliação da etapa de Pré-Qualificação o(a) discente entregará um              
Documento de Pré-Qualificação (em tamanho A4, formato digital em PDF, seguindo normas            
de estrutura de trabalhos acadêmicos, citação e referenciação da ABNT, conforme a            
modalidade de TCC e respectivos conteúdos expressos no Anexo 1 - Diagrama de             
Desenvolvimento de Trabalhos, bem como a Ficha de Autoanálise do TCC Pré-Qualificação.            
Esta etapa será avaliada pelo(a) orientador(a) o(a) qual atribuirá uma nota de 0 a 30 (zero a                 
trinta). 
  

Parágrafo primeiro - O(a) discente entregará o material exigido acima a Coordenação            
de Curso, no  segundo dia útil, na oitava semana, do primeiro semestre letivo. 
  

Artigo 16º - Para a avaliação da etapa de Qualificação o(a) discente entregará um              
Documento de Qualificação, em tamanho A4, formato digital em PDF, seguindo normas de             
estrutura de trabalhos acadêmicos, citação e referenciação da ABNT, conforme a           
modalidade de TCC e respectivos conteúdos expressos no Anexo 1 - Diagrama de             
Desenvolvimento de Trabalhos. A avaliação também compreende a apresentação e Defesa           
do TCC pelo(s) seu(s) autor(es) diante de uma Banca de Qualificação, em seção aberta. 
  

Parágrafo único - O(a) discente entregará o material exigido acima a Coordenação de             
Curso, no  segundo dia útil, na décima quarta semana, do primeiro semestre letivo. 

  

Artigo 17º - As Bancas de Qualificação serão assim constituídas: 
I. pelo professor orientador; 
II. por um relator, sendo professores indicados pela Coordenação de Curso dentre os            

professores do Curso de Design Gráfico. 
 

Parágrafo primeiro - A critério da Coordenação de Curso, um dos professores do Curso              
de Design Gráfico da UFPR poderá ser substituído por um membro externo a Comissão              
Permanente. 
  
Parágrafo segundo - As Bancas de Qualificação serão agendadas para a décima quinta             
semana, no período matutino e farão parte das atividades acadêmicas do curso de             
Design Gráfico. 

  

Artigo 18º - As Bancas de Qualificação ocorrerão obrigatoriamente nas dependências da            
UFPR, não devendo ultrapassar 50 minutos para cada seção, sendo: 

● 20 minutos para o(a) discente apresentar o TCC (verbal, visual, mockups,           
layouts, simulações, etc); 

● 10 minutos de arguição para cada integrante da Banca de Defesa e respostas             
do(a) discente; 

● 10 minutos de reunião da banca para definição da nota a ser atribuída ao              
trabalho. 
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Parágrafo único - Após a seção, a banca emitirá o documento atribuindo a nota da               
Qualificação sendo a soma das seguintes avaliações: orientações e processo de           
desenvolvimento, com nota de 0 a 20 (zero a vinte) , atribuída pelo(a) orientador(a); e a                
nota da avaliação do trabalho em desenvolvimento, com nota de 0 a 50 (zero a               
cinquenta), sendo a média aritmética das notas individuais do professor orientador e do             
professor relator). 
  

Artigo 19º - Compete aos membros das Bancas: 
I. qualificar e atribuir nota ao trabalho do(a) discente; 
II. comentar o trabalho e fazer recomendações para o seu aperfeiçoamento; 

III. assinar a ata com o resultado final do processo de qualificação; 
IV. informar, ao final dos trabalhos, o resultado ao estudante.  

  

Artigo 20° - A nota final da disciplina de TCC 1 / Design Aplicado 6 será a somatória das                   
notas das etapas, de Pré-Qualificação e de Qualificação, no total de 0 a 100 (zero a cem). 
  
 

Capítulo VII 
Defesa 

  

Artigo 21º - O/a discente aprovado/a na disciplina de TCC1 / Design Aplicado 6 segue para                
a disciplina de TCC 2 / Design Aplicado 7, aonde seguirá o desenvolvimento de seu TCC, o                 
qual será avaliado em três etapas:  

● a Pré-Defesa pelo(a) discente e pel(a) orientador(a);  
● a Defesa, pelo(a) professor(a) orientador(a), por um(a) professor(a) relator(a) e por           

um convidado, sendo estes indicados pela Coordenação do Curso de Design Gráfico. 
● a Pós-Defesa pel(a) orientador(a).  

  

Artigo 22º - Para a avaliação da etapa de Pré-Defesa o(a) discente entregará um              
Documento de Pré-Defesa, em tamanho A4, formato digital em PDF, seguindo normas de             
estrutura de trabalhos acadêmicos, citação e referenciação da ABNT, conforme a           
modalidade de TCC e respectivos conteúdos expressos no Anexo 1 - Diagrama de             
Desenvolvimento de Trabalhos, bem como uma Ficha de Autoanálise do seu TCC. Esta             
etapa será avaliada pelo(a) orientador(a) o(a) qual atribuirá uma nota de 0 a 20 (zero a vinte) 
  

Parágrafo primeiro - O(a) discente entregará o material exigido acima a Coordenação            
de Curso, no  segundo dia útil, na oitava semana, do segundo semestre letivo. 

  
 Artigo 23º - Para o processo de avaliação da etapa Defesa o(a) discente entregará: 

I. Três exemplares idênticos do Documento Escrito, em formato A4, impresso e/ou           
digital (PDF), conforme preferência dos integrantes da banca, seguindo normas de           
estrutura de trabalhos acadêmicos, citação e referenciação da ABNT; 

II. Um banner em papel com gramatura encorpada, acabamento de bastões de madeira,            
ponteiras e corda para fixação), nas dimensões 650x1000mm, no formato vertical,           
apresentando o trabalho de TCC, conforme modelo e especificações a serem           
solicitadas pela Coordenação de Curso; 
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III. Um vídeo de 1 minuto, publicado na web, sem locução, com trilha sonora e com a                
apresentação do resultado final do TCC (e.g. projeto em seu contexto de uso). O              
vídeo deve, ainda, conter na abertura dados completos como: título do TCC, autor(a),             
UFPR, departamento, curso, orientador(a) e ano. 

IV. Um artigo científico formatado conforme normas de periódico acadêmico definido pelo           
professor orientador (somente para TCC teórico). 

 
Parágrafo único - O(a) discente entregará o material solicitado acima, na Coordenação            
de Curso, no segundo semestre letivo, conforme seguinte cronograma:  
● Documento escrito, no segundo dia útil da décima primeira semana;  
● Banner, no segundo dia útil da décima segunda semana,  
● Vídeo, no dia da sua banca da décima terceira semana; e  
● Artigo, também no dia da sua banca da décima terceira semana.  
  

Artigo 24º - As Bancas de Defesa ocorrerão obrigatoriamente nas dependências da UFPR,             
não devendo ultrapassar 60 minutos para cada seção, sendo: 

● 20 minutos para o(a) discente apresentar o TCC (verbal, visual, layouts,           
modelos, simulações, etc) e, na sequência, o vídeo; 

● 10 minutos de arguição para cada integrante da Banca de Defesa e respostas             
do(a) discente; 

● 10 minutos de reunião da banca para definição do conceito a ser atribuído ao              
trabalho. 
  

Parágrafo primeiro - Após a seção, os membros da banca emitirão o documento             
atribuindo um conceito da Banca de Defesa sendo avaliados: 
● participação discente em orientações e seu processo de desenvolvimento, com nota           

de 0 a 10 (zero a dez), atribuída pelo(a) orientador(a);  
● documento escrito, projeto/pesquisa e a Defesa do TCC, com nota de 0 a 45 (zero a                

sessenta);  
● vídeo, banner e montagem da exposição), com a nota de 0 a 15 (zero a quinze).  
 
Parágrafo segundo - O conceito atribuído pela Banca de Defesa correspondem as            
seguintes avaliações: 

conceito nota aproveitamento  

A 90 a 100 Excelente  

B 80 a 89 Muito bom  

C 50 a 79 Bom  

D 0 a 49 Insuficiente 
 

Artigo 25º - As Bancas de Defesa serão assim constituídas: 
I. pelo professor orientador; 
II. por dois membros, sendo professores indicados pela Coordenação de Curso dentre           

os professores do Curso de Design Gráfico. 
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Parágrafo primeiro - A critério da Coordenação de Curso, um dos professores do Curso              
de Design Gráfico da UFPR poderá ser substituído por um membro externo a Comissão              
Permanente. 
  
Parágrafo segundo - As Bancas de Defesa serão agendadas para a décima terceira             
semana, no período matutino e farão parte das atividades acadêmicas do curso de             
Design Gráfico. 

  

Artigo 26º - Compete aos membros das Bancas de Defesa: 
I. atribuir nota/conceito ao trabalho do(a) discente; 
II. comentar o trabalho e arguir o(a) discente durante o processo de avaliação; 

III. assinar a ata com o resultado final do processo de qualificação; 
IV. informar, ao final dos trabalhos, o resultado ao(à) discente. 

  

 

 
Capítulo VIII 
Pós-Defesa 

Artigo 27º - Após a Banca de Defesa, o(a) discente deverá revisar e corrigir os documentos                
do TCC (documento escrito, banner e video) conforme indicações da banca, imprimir o             
documento escrito e encaderná-lo em formato capa dura (lombada quadrada). 

Pagrágrafo único - Os documentos finais do TCC, corrigidos, devem ser           
entregues/apresentados: 

● para o(a) orientador(a), até o segundo dia útil da décima sexta semana do segundo              
semestre letivo. Esta entrega será avaliada pelo(a) orientador(a) o(a) qual atribuirá           
uma nota de 0 a 10 (zero a dez) e lavrará a nota final do(a) discente.  

● no quinto dia útil da décima sexta semana do segundo semestre letivo, o documento              
escrito em formato digital, deve ser entrega para a Coordenação de Curso, conforme             
especificações fornecidas previamente.  

Artigo 28° - O lançamento da nota e aprovação do(a) discente na disciplina de TCC 2 /                 
Design Aplicado 7 no sistema da universidade está condicionado à entrega dos documentos             
solicitados no Artigo 27º ao(a) orientador(a) e a Coordenação de Curso. A nota final              
disciplina de TCC 2 / ODDA7 Design Aplicado 7 será a somatória das notas das etapas de                 
Pré-Defesa, de Defesa e de Pós-Defesa, no total de 0 a 100 (zero a cem). 

  
Capítulo XI 
Direitos autorais 

  

Artigo 29º - São respeitados os direitos autorais aos autores(as) do trabalho, condicionados             
a citação do nome do(a) professor(a) orientador(a) e da Universidade Federal do Paraná,             
toda a vez que for mencionado, divulgado, exposto e/ou publicado. 
  

UFPR | Curso de Design Gráfico | Regulamento do TCC 2020-2021     8 



Artigo 30º - Os direitos de propriedade industrial e intelectual do TCC serão respeitados              
conforme as Resoluções 09/03 e 61/04 do Conselho Universitário, que regulamentam este            
tipo de proteção no âmbito da Universidade Federal do Paraná. 

  

 
Capítulo IX 
Disposições finais 

  

Artigo 31º - A Comissão Permanente aprovará, com base em proposta encaminhada pelo             
coordenador no início do ano letivo, as datas e o cronograma final de todas as etapas do                 
Trabalho de Conclusão de Curso. 

  
Parágrafo único - Depois de aprovado, o cronograma só poderá ser alterado em reunião              
da Comissão Permanente, presencial ou virtual, com a presença ou manifestação de dois             
terços de seus membros. 

  

Artigo 32º - Atrasos nas entregas da Banca de Qualificação e Banca de Defesa somente               
serão aceitos por motivo relevante (Resolução 37/97-CEPE Art. 106), se justificados por            
escrito, com documentos comprobatórios anexados e encaminhados à Comissão         
Permanente, via Coordenação de Curso, no prazo de 2 (dois) dias úteis após a data do                
cronograma. A entrega em atraso, sem justificativa, acarretará em cancelamento da           
respectiva banca. 
  

Artigo 33º - As decisões das bancas são soberanas. 
  

Artigo 34º - Todos os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela             
Comissão Permanente de TCC. 
  

Artigo 35º - Das decisões da Comissão Permanente caberá recurso em primeira instância à              
Coordenação do Curso de Design Gráfico e ao Colegiado do Curso em segunda e última               
instância. 
  

Artigo 36º - O presente regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pela               
Comissão Permanente, sendo revogadas as disposições em contrário.  

 

Curitiba, 10 de março de 2020. 
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 Anexo 1 - Diagrama de Desenvolvimento de Trabalhos 
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