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REGULA MENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO .DE
PÓS._- GRADUAÇÃO EM DIREITO CON,STITUCIONAL DO TRABALHO,
IA COM A, FACULD ADE DE
PROMOVIDO PELO TST EM PARCER
I
DIREITO DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB
I

,

TÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS
Art. 1° Este Regulamento disciplina as atividades de elabo~·ação e
avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC como requisito para obtenção de
certificação em curso de pós-graduação em Direito ConstitucionaJ do Traball1ó ,
regulamentado pelo ATO.CDEP.SEGPES.GDGSET.GP.No 760/2012 de 23 de
0
novemBro de 2012 e pelas condições constantes do EDITAL N. 1/2013 - TST, DE 4
1
DE MARÇO DE 2013.
Art. 2° O TCC será elaborado individ~almente, consoante os resultados
do conhecimento construído ao longo do curso, aliado · à sua aplicação nos diversos
campos do saber jurídico que envolvem a atuação deste Tribunal.
Art. 3° O TCC será supervisionado por um Orientador, escolhido pelo
·aluno, dentre os professores indicados para ministrar as disciplinas do curso de pósgraduação em Direito Constitucional do Trabalho .
Parágrafo único . Cada orientador poderá acompanhar no mínimo um e no
máximo cinco alunos .
Art. 4° O TCC aprovado poderá ser objeto de publi9ação institucional,
sendo de livre acesso ao público; preservados os direitos autorais.

TÍTULO 11
DO PRAZO, DA ESTRUT URA E DA FORMA TAÇÃO
Art. 5° O termo de compromisso de orientação; acompanhado do projeto
elaborado na disciplina Metodologia da Pesquisa e Elabbração c;le Projeto - Parte 2,
deverá ser apresentado pelo aluno à Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas CDEP até 14 de agosto de 2014.
I
Art. 6° Uma versão preliminar do TCC deverá ser entregue ao orientador
no prazo máximo de 45 dias a contar da da~a de término das aulas expositivas.
AÚ. 7° Será dado o prazo de 30 dias a contar da data de entrega
preliminar do TCC para apresentação de sua versão definitiva com os ajustes sugeridos
pelo orientador.
Art. 8° O orientador terá o prazo de 15 dias a contar da data da entrega da
versão definitiva do TCC, Jara a sua correção e a atribuição de nota.
Art. 9° O TCC será elaborado em formato de artigo científico.
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§ 1o O artigo científico deverá ter entre 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco)
/

laudas.
§2° Para efeito do TCC, não serão aceitas peças processuais verdadeiras
ou simuladas.
§3° O artigo científico deverá apresentar a seguinte estrutura:
I - Resumo e Abstract: informações sucintas e objetivas sobre todo o
conteúdo do texto, contendo objetivo, método, resultados e as cónclusões do tra,ball;w ; ,
.
destacando-se, ao final do resumo, as palavras~chave e as keywords.
II :- Introdução: delimitação do assllnto com exposição des objetivos do
projeto e estrutura do trabª-lho ;
. III - Desenv<;>lvimento: exposição, de forma ordenada do relato da
pesquisa, podendo ter subseções; e
IV - Conclusão: síntese dos principais argumentos apresentados ao longo
do texto .
Art. 1O. A formatação do TCC obedecerá às seguintes disposições :
2
I- Deverá ser utilizado o formato A4 (210 x 297 mm), de 75 g/m ., não

texturizado;

· II - A margem superior e inferior será de -2,5 em e direita e esquerda
serão de 3,0 em;
III ,- Deverá !ser utilizada a fonte Arial Regular, corpo 12 e parágrafo de
0,8 em;
IV - O espaço utilizado deverá ser de 1,5 em em todo o texto ; com dois
espaços de 1,5 em separando cada título e subtítulos do texto que os precede e sucede;
usando'-se espaço simples p~ra citação longa, nota de rodapé, teferênci a.s, legendas; e
dois espaços simples entre uma referência e outra;
V - As folhas deverão ser numeradas sequencialmente, em ctlgarismos
arábicos, no canto superio~ direito, com contagem iniciadà a partir da folha de rosto,
aparecendo a numeração somente a partir da primeira folha textual (introdução) e sendo
consecutiva até o final do trabalho ;
VI - Deverá ser utilizada a cor de fonte preta;
VII - As ilustrações poderão ser coloridas ;
VIII - As notas de rodapé serão numeradas em algarismos arábicos, de
ordem única e consecutiva;
IX - As tabelas, figuras e gráficos serão numerados sequencialmente por
todo o artigo';
X - As transcrições com até três linhas serão digitadas entre aspas no
,
corpo do texto ;
XI - As citações diretas com mais de três linhas serão destacadas com
recuo de 4,0 em à esquerda e alinhamento justificado, em fonte Arial Regular, corpo 11 ,
sem aspas _e sem itálico, com base na norma NBR 10520 ou sua substituta, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
XII-. Todos os destaques do original serão digitados em itálico ;
XIII - Deverá ser evitada a subdivisão excessiva do texto ; ,
XIV - Não serão utilizados s.ublinhados ou caixa alta como destaque e
negrito deverá ser utilizado somente nos títulos e subtítulos;
/
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XV - Os elementos pré-textuais serão capa, folha de rosto, folha de
aprovação, dedicatória (se houver), agradecimentos (se houver), resumo em língua
vernácula e em língua estrt ngeira (norma NBR 6027 ou sua substituta , da ABNT), lista
de ilustrações, lista de tabelas; lista de abreviatmas e siglas, lista de símbolos e sumário
(norma NBR 6027 ou sua substituta, da ABNT);.
XVI - As ~uas primeiras páginas d'0s elementos pré-textuais deverão
conter na capa os nomes da UnB - Universidade de Brasília, do TST - Tribunal
Superior do Trabalho e o nome do trabalho e na folha de rosto os nomes da UnB Universidade de Brasília, do TST - Tribunal Superior do Trabalho , o nome do trabalho,
·
o nome do participante e o ano de elaboração;
\

XVII - O corpo do trabalho será organizado em introdução,
desenvolvimento e conclusão ; e
XVIII - Os elementos pós-textuais serão referências (norma NBR 6023
ou sua substituta da ABN1i'); glossário ; apêndices ; anexos; e índice (norma NBR 6034
ou sua substituta, da.ABNT.
)

Art. 11. O TCC deverá ser entregue em: ·
I - 2 (duas) cópias impressas em encadernação simples com espir;al,
utilizando-se capa transparente em PVC e contra-capa preta eni PVC;
II- 2 (duas) cópias em versão eletrônica, observando-se:
'

a) O salvamento em arquivo único em formato PDF, gravado em CD,
ac,andicionado em caixa própria para CD;
b) A identificação por meio de mídia etiquetada, contendo os nomes da
UnB- Universidade de Brasília e do TST- Tribunal Superior do Trabalho , o titulo do
trabalho, o nome do participante e o ano de elaboração. '

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES
CA~ÍTULO I

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO
~

Art. 12. Collilpete à Coordenação Pedagógica do curso:
I - Tomar as medidas necessárias para o cumprimento do previsto neste
Regulamento e no Projeto Pedagógico do cmso;
II - Propor e divulgar as regras específicas e outras decisões no âmbito do
curso, respeitadas as instruções do projeto pedagógico e as normas para elaboração de
trabalhos acadêmicos;
III - I_>restar apoio aos Orientadores de TCC, bem como aos orientandos.

/\
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CAPÍTU LO li
DO ORIENT ADOR DE TCC
Art. 13. Compete ao orientador de TCC:
I - Articular-se com a Coordenação Pedagógi ca do curso quanto ao uso
da metodolo gia, bibliografia, formulários de acompan hamento, bem como sobre outros
assuntos pertinentes ao bom andamento do trabalho final ;
II - Colaborat com o aluno na escolha e definição do tema do TCC;
III - Orientar e acompan har pedagogi camente o aluno no processo da
execução do TCC até a sua conclusão ;
IV - Orientar a elaboração do TCC em contatos periódico s, em horários e
prazos previame nte fixad Ós pelo orientador, avaliando o desempen ho acadêmicocientífico do(s) orientando(s) e indicando reformulações necessárié~s no TCC;
V - Participar de reuniões convocadas pela Coordena ção Pedagógi ca do
curso;
VI - Atribuir, à versão definitiva do TCC, a nota alcançada pelo(s)
orientando(s), de acordo com os critérios estabelecidos pela UnB ;
VII - Indicar até no máximo dois trabalhos com nota superior a 90,
correspondente à menção SS, para análise da comissão de publicação de TCC.

CAPÍTULO 111
DO ORIENT ANDO DE TCC
Art. 14. ,Ao orientando de TCC compete:
I - Manter contato regular com o Orientador de T.CC para discussão e
aprimora mento de seu trabalho ;
II - Cumprir o calendário divulgado para entrega do termo de
e outras
compromiss~ . de orientaç~ o , projeto, versão prelimina r e final do TCC
atividades que venham a ser exigidas;
III - Elaborar o projeto e a versão final do TCC, de acordo com as
orientações, com as nor~as técnicas adotadas pela Coordena ção e com o presente
regulamento.
Art. 15. O aluno poderá requerer à Coordena ção Pedagógi ca do curso,
motivada mente, substituição do_Orientado r, indicando o nome do substituto , com sua
concordâ ncia eX.pressa.

)
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CAPÍTU LO VI
DA COMISS ÃO DE PUBLICAÇÃO DE TCC ).

(

.
I

.

Art. 16. Será instituída comi ~ são composta pelos Ministros José Roberto
Freire Pimenta e Luiz Philippe Vieira de Melo Filho- presidente e membro do Centro
' de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do
Trabalho - CEF AST -, respectivamente, pela Professor a Dr.a Gabriela Neves Delgado e
pelo Professor Dr. Othon de ·Azevedo Lopes, Coordenadores Pedagógi cos do Curso de
Especialização em Direito Constitucional do Trabalho.
'
Art. 17. Compete à Comissão proceder à análise dos trabalhos finais de
curso seleciona dos pelo~ orientadores e à escolha daqueles que serão publicados.

TÍTULO IV
DA ~V ALIAÇÃ O E DA A.Ji'ROV AÇÃO
/

Art. 18. As seguintes menções

ser~b

atribuí·das ao TCC:

I- S,R - sem rendimento ;
II - II - até 29;
III - MI - 3 O a 4 9;

IV - MM- 50 a 69;
I
V - MS - 70 a 89;
1

VI - SS- 90 a 100.
I

Parágrafo único. Para aprovação, o TCC deverá alcançar, no mínimo, a
menção MM.
Art. 19. Da reprovaçã o no TCC cabe recurso fundamentado à
Coordena ção Pedagógi ca do curso, no prazo de dez dias.
Art. 20. Sendo detectado indício de plágio no TCC, o aluno será
;
considerado reprovado no curso ou terá seu certificado cassado, caso este. já lhe tenha
sido conferido.
Parágrafo úpico. Considera-se plágio o uso contínuo, ou não, de
transcrição literal de texto de outro autor em pelo menos três linhas dentro do trabalho
apresentado, sem indicação da fonte, ou outras hipóteses configuradoras de pl~gio que
não caracteriz em .transcrição ,literal de texto.
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TÍTULO V

I

'
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DAS, DISjPOSIÇOES FINAIS E TRANS['TÓRIAS

. l .

Art. 21:

·-

do curso.
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Os aasos omissos serão resolvidos pela éoordenaçãoPedagógica
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Art. 22. Est~ Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
,
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