
 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS BANCAS DE DEFESA DE TCC 

 

Prezados acadêmicos e orientadores de TCC, abaixo seguem algumas informações gerais a respeito das bancas 

de defesas de TCC: 

 

Critérios de Aprovação no TCC e Nota Final 

Para ser aprovado no TCC, o estudante deverá cumprir aos quesitos: organização do texto, maturidade científica 

(relacionada à escrita, citações e desenvolvimento do texto) conteúdo (inclusive, atualidade e qualidade das referências) 

e apresentação (defesa). 

Os membros da banca avaliarão o desenvolvimento do trabalho acadêmico atribuindo nota de 0 a 80, considerando 

a avaliação do trabalho escrito e apresentação. Os 20 pontos restantes serão avaliados pelo orientador juntamente com 

seus acadêmicos ao longo do processo de orientação, sendo distribuídos como segue: pontualidade e assiduidade – 05 

pontos; cumprimento de metas nos prazos estabelecidos – 05 pontos; motivação e maturidade científica – 05 pontos e 

auto- avaliação – 05 pontos. 

A solicitação de banca especial poderá ocorrer quando o orientador discordar plenamente da avaliação 

realizada pela banca avaliadora, exceto os casos de reprovação por plágio, que seguirá aos seguintes critérios: 

Apresentação pelo orientador de uma carta à coordenação da CGTCC descrevendo 1 e justificando as possíveis 

inconsistências da avaliação por parte dos membros da 2 banca. 

Será agendada nova defesa em um prazo de 10 dias para que o estudante 3 reapresente o mesmo trabalho, não 

podendo haver alteração na parte escrita. 

Casos que extrapolarem as competências técnicas dos orientadores da CGTCC serão resolvidos conjuntamente 

pela Direção Acadêmica, Direção Geral, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Colegiado de curso. 

 

Orientações Gerais para a Defesa de TCC 

A defesa consiste na apresentação do TCC como um todo. É o resultado da pesquisa acrescido da literatura 

pertinente. Demonstra o amadurecimento dos estudantes no processo científico com a apresentação do artigo científico. 

A defesa terá duração máxima de 50 minutos, sendo 20 minutos para apresentação oral, 20 minutos para arguição 

pelos membros da banca e os 10 minutos reservados à banca avaliadora de forma privada. 

Durante os questionamentos, o orientador não poderá arguir nem auxiliar o estudante, apenas, se necessário, 

após a defesa, fazer suas considerações finais. 

O estudante deverá utilizar recursos audiovisuais disponibilizados pela instituição. 

 

Avaliação do trabalho escrito 

A avaliação do artigo obedecerá aos seguintes critérios: 

1. Resumo, palavras-chaves, abstract e keyword; 

2 Introdução (descrição breve sobre o assunto delimitado contendo os objetivos e revisão bibliográfica); 

3. Metodologia (sequência lógica e utilização de métodos quantitativos e/ou qualitativos); 

4. Resultados (claros e condizentes com o objetivo e metodologia proposta); 



 

 

5. Discussão (coerência com o conteúdo proposto e revisão bibliográfica) (os tópicos 3 e 4 poderão vir juntos como 

discussão dos resultados); 

6. Conclusão/ ou Considerações finais; 

Cumprimento das normas do TCC (normas para trabalhos acadêmicos da instituição). 

Avaliação da apresentação oral 

A avaliação da apresentação oral obedecerá aos seguintes critérios: 

1 Sequência lógica da apresentação do trabalho; 

2 Postura (vestimenta, tom de voz, olhar para o público e banca) e didática; 

3 Domínio do conteúdo; 

4 Tempo de apresentação; 

5 Respostas satisfatórias à argüição. 

 

Dicas Importantes para a Defesa do TCC 

Fique atento a programação divulgada e faça a sua agenda particular, sem esquecer de entrar em contato com 

seus avaliadores. Os avaliadores serão informados sobre as defesas, mas entre em contato e reforce a participação dos 

mesmos. 

Chegue uma hora antes do seu horário. Uma boa opção é assistir a algumas defesas anteriores à sua para 

observar como é conduzido o processo. 

Use um traje adequado de acordo com a importância do evento. Uma boa apresentação pessoal contribui para 

passar uma imagem positiva aos avaliadores. Para homens a sugestão é usar traje social e sapatos limpos. Para 

mulheres um traje básico e formal, bem como uma maquiagem discreta. 

Treine a sua apresentação para evitar contratempos de última hora. Antecipe se você irá conduzir a apresentação 

do Power Point diretamente no teclado ou com outro recurso ou se algum colega irá fazê-lo por você. Caso opte pelo 

auxílio de um colega, treine antecipadamente e estabeleça com o ajudante o tempo destinado a cada slide e o momento 

correto de avançar. 

Para a construção dos slides converse com seu orientador e escolha um modelo agradável e que facilite a sua 

apresentação. É importante considerar o tamanho da sala, o local de projeção e ainda a iluminação do local. 

Seja objetivo na utilização de cada slide. Escolha bem o tipo e tamanho de letra. Evite sobrecarregar o espaço do 

slide com excesso de texto. Sugere-se tamanho 24 para a fonte dos textos, e, tamanho 32 para os títulos. 

Não abuse dos efeitos especiais nos slides e evite o excesso de gráficos, tabelas, quadros (ideal de 03 ou 04). 

Utilize somente aqueles de maior expressão para apresentação dos seus resultados. 

Siga rigorosamente o tempo destinado à defesa. 
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