
O Colegiado do Curso de Graduação de Filosofia, usando de suas atribuições estatutárias e 

considerando as alterações introduzidas pela reforma curricular aprovada pela PROGRAD em 

2017, e em consonância com o novo Projeto Pedagógico de Curso, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - A disciplina de TCC1, prevista para o 7º período do curso de Bacharelado em Filosofia, 

é destinada à elaboração do projeto de pesquisa a ser executado na disciplina de TCC2 

(prevista para o 8º período do curso de Bacharelado) 

 

Art. 2º - A (o) discente (o) deverá contatar um (a) professor (a) que integre o corpo docente do 

Departamento de Filosofia, cujos interesses de pesquisa tenham afinidade com o tema a ser 

desenvolvido no Trabalho de Conclusão de Curso, e obter sua anuência para a 

supervisão/orientação da pesquisa. A (o) discente deverá informar ao professor responsável 

pelo diário da disciplina (professor-tutor) o nome do (a) professor (a) que supervisionará a 

pesquisa até o final do primeiro mês do semestre (professor-orientador), que também deverá 

comunicar sua anuência por escrito ao professor-tutor. O professor-orientador deverá ser o 

mesmo para as disciplinas de TCC1 e TCC2. 

 

§1º Bolsistas de pós-doutoramento e outros pesquisadores e professores com vínculos 

temporários com o Departamento de Filosofia poderão orientar a pesquisa de TCC desde que a 

mesma tenha a coorientação de um (a) professor (a) do Departamento. 

 

Art. 3º - O projeto elaborado na disciplina de TCC1 deverá ter: (i) título (ii) objetivos da 

pesquisa (iii) descrição sumária do problema a ser investigado (iv) hipótese a ser investigada 

que contribua para uma solução do problema de investigação (v) justificativa da hipótese (vi) 

metodologia da pesquisa (vii) bibliografia a ser utilizada na pesquisa. O projeto deve ter o 

limite mínimo de seis e o limite máximo de dez páginas em espaço 2, Times New Roman, 

tamanho 12. 

 

Art. 4º - Cabe ao professor-orientador comunicar a nota do discente ao professor-tutor, 

responsável pelo diário da disciplina no semestre correspondente. A este último cabe lançar a 

nota final no diário eletrônico. 

 



Art. 5º - A disciplina de TCC2 é consagrada à redação do Trabalho de Conclusão de Curso. O 

objetivo do trabalho de conclusão de curso é avaliar a competência do aluno em servir-se das 

diferentes “ferramentas” do exercício da atividade filosófica, compreendendo o domínio de 

um tema, a identificação, formulação e discussão de um problema, sua investigação no quadro 

de uma dada tradição, período ou área da Filosofia, o conhecimento da bibliografia primária e 

secundária, e a entrega de um produto final, na forma de um texto dissertativo. Este texto 

deve observar o limite mínimo de 20 e o limite máximo de 30 páginas, espaço 2, Times New 

Roman, tamanho 12, e deve ser redigido de acordo com as normas técnicas vigentes para 

citações em trabalhos científicos. 

 

Art. 6º - Cabe ao discente informar o nome do professor-orientador do TCC2 ao professor-

tutor, responsável pelo diário da disciplina, até no máximo 15 dias após o início do semestre. 

O professor-orientador deverá também comunicar sua anuência por escrito ao professor-

tutor. 

 

Art. 7º - Cabe ao professor-orientador supervisionar o processo de pesquisa e de redação do 

Trabalho de Conclusão de Curso, assim como avaliar seu produto final. A nota do Trabalho de 

Conclusão de Curso deverá ser enviada ao professor-tutor, para lançamento no diário 

eletrônico, juntamente com uma cópia em PDF do mesmo, para fins de arquivamento no 

Colegiado de Curso. 

 

Art. 8º - Nenhum professor deverá assumir mais que seis orientações de TCC por semestre. 

 

Art. 9º - Havendo necessidade, poderá existir a figura do coorientador, docente ou não, de 

formação superior e de competência científica reconhecida, após anuência, por escrito, do 

orientador e do profissional que coorientará o trabalho. 

 

Art. 10º - Cabe ao professor-tutor da disciplina de TCC2 enviar uma cópia de todos os TCCs 

realizados no semestre ao Colegiado de Curso para fins de arquivamento. Em hipótese alguma 

deverá o professor-tutor lançar a nota final do TCC2 sem que tenha recebido do professor-

orientador uma cópia em PDF do trabalho de conclusão de curso.  

 

Art. 11º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 12º - Casos omissos serão apreciados pelo Colegiado do Curso de Graduação em Filosofia. 



 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, homologação e consequente 

divulgação pela Congregação da Fafich.  

Belo Horizonte, 10 de março de 2021. 

 

Texto aprovado pelo Colegiado de Filosofia em reunião de 10 de março de 2021. 

 

 

 

      

 

     Rogério Antônio Lopes 

   Coordenador do Colegiado do Curso de Graduação em Filosofia/UFMG 

 

 

 

 

 

 


