Esclarecimentos sobre TCC
O Trabalho de Conclusão de Curso é um texto monográfico elaborado pelo
estudante sob orientação de um professor do Curso, conforme consta no
Regulamento do TCC da Licenciatura. Esse regulamento deve ser lido
integralmente pois é de lá que se extraiu algumas informações básicas para esse
texto de orientação.
É recomendável que o projeto de pesquisa construído durante a disciplina
Pesquisa em Cinema e Audiovisual (GCV00145) seja o ponto de partida do TCC a
ser apresentado formalmente na disciplina Trabalho Final de Curso (GCV00263
para ingressantes até 2018 ou GCV00280 para ingressantes após 2019). Por isso
estimula-se definir o orientador durante o processo de preparação do projeto.
Nesse contexto, o aluno pode aproveitar o período de férias entre os semestre
que separaram as duas disciplinas para começar a escrever o seu TCC .
O pedido de vaga na disciplina de Trabalho Final de Curso, realizado no período
de Inscrição ON LINE, só será efetivado com a entrega para a Coordenação, no
período de Ajuste, da Ficha de identificação preenchida e assinada pelo aluno e
pelo seu orientador. O conteúdo programático dessa disciplina está disponível no
IDUFF.
A apresentação do TCC é uma atividade acadêmica pública que pode ser assistida
por outros alunos e convidados. O tempo da exposição do trabalho deve ser
limitado a 20 minutos seguido da arguição da banca. Essa banca deve ter três
membros que podem ser professores, incluindo o orientador, e alunos de pós
graduação ou pós graduados seguindo o que determina o Regulamento do TCC.
Ao final da apresentação será lavrado um parecer da banca utilizando o
formulário Parecer do TCC, previamente preenchido com os dados do estudante.
Uma cópia desse parecer com a nota deve ser entregue imediatamente por email ao professor responsável pela disciplina de Trabalho Final de Curso para
que se possa lançar a nota no sistema acadêmico.
O original do parecer da banca deverá ser incluído no TCC cujo arquivo no
formato PDF será entregue via e-mail para o professor responsável pela
disciplina antes do final do período letivo. Esse arquivo será colocado no
Repositório Institucional da UFF na área do Curso a disposição do público.
No caso da banca aprovar o TCC e o estudante completar a integralização do seu
currículo, será necessário preencher e entregar para a Coordenação do Curso o
formulário de atualização para Registro de Diploma. Esse procedimento é
essencial para tramitar o pedido de colação de grau, última etapa para receber o
seu Diploma.
Os trabalhos com nota DEZ serão submetidos aos editores da Revista Rascunho,
editada pelo Departamento de Cinema e Vídeo, podendo vir a ser publicada no
semestre seguinte dependendo do cumprimento de eventuais exigências dos
pareceristas da revista.

