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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

COMUNICAÇÃO SOCIAL/JORNALISMO 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente Regulamento define o trabalho de conclusão do curso (TCC) de graduação em 

Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo da Faculdade Social da Bahia (FSBA) e orienta 

e normatiza a implementação deste componente curricular, com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Jornalismo (Resolução CES/CNE nº 1, de 27 de setembro 

de 2013) e no Projeto Pedagógico do Curso, atualizado em 2015.  

 

Art. 2º O trabalho de conclusão de curso consiste em uma atividade acadêmica de sistematização do 

conhecimento sobre um objeto pertinente à profissão ou ao curso de graduação em jornalismo, 

desenvolvida mediante orientação, acompanhamento e avaliação docente. 

Parágrafo Único. O TCC deve ser concebido e executado no bojo de um conjunto de componentes 

curriculares de caráter obrigatório, previstos no Projeto Pedagógico do Curso.  

 

Art. 3º Os objetivos do trabalho de conclusão de curso são: propiciar ao discente a oportunidade de 

demonstrar as habilidades e competências inerentes à graduação em jornalismo adquiridas, assim 

como de aprofundamento temático e/ou de aplicação de conceitos e técnicas; e estimular o 

aprimoramento da capacidade de interpretação crítica, o desenvolvimento de busca contínua de 

aprendizado e a produção técnica e científica. 

 

Art. 4º O trabalho de conclusão de curso poderá ser de dois tipos, a saber: 

I - Trabalho monográfico: estudo aprofundado sobre tema vinculado ao jornalismo, realizado através 

de pesquisa bibliográfica e ou pesquisa de campo, que culmina com a apresentação de uma análise 

crítica pelo autor.  

II - Projeto experimental: estudo aprofundado que resulta em um produto de natureza jornalística, 

acompanhado de memorial descritivo e analítico do referencial técnico e conceitual utilizado e do 

processo de elaboração do TCC. 

§1º Considerar-se-á como Projeto Experimental os seguintes produtos jornalísticos: 

a) Grande reportagem impressa: Reportagem com 8 (oito) páginas no mínimo, diagramada e 

impressa em formato standard, ofício, tabloide ou similar, inspirada ou não em similares de 

circulação regional, nacional ou internacional; 

b) Jornal: Produto jornalístico com conteúdo e gêneros predominantemente jornalísticos e 

linguagem característica de jornal, com, no mínimo, 8 (oito) páginas; 

c) Revista: Produto jornalístico com conteúdo e gêneros predominantemente jornalísticos e 

linguagem característica de revista, com, no mínimo, 32 páginas; 



 2 

d) Livro-reportagem impresso: Reportagem em formato de livro, com, no mínimo, 72 páginas, 

diagramado e impresso, que deverá apresentar predominantemente características do jornalismo, 

mas também poderá utilizar recursos e técnicas inerentes à literatura e outras áreas do saber; 

e) Livro de entrevista jornalística impresso: Série de entrevistas jornalísticas reunidas em livro, 

com, no mínimo, 72 páginas, diagramado e impresso; 

f)  Grande reportagem radiofônica ou televisiva: Reportagem com duração entre 16 e 20 minutos, 

dividida em blocos e inspirada ou não em similares regionais, nacionais ou internacionais; 

g) Programa radiofônico ou televisivo: Programa com conteúdo e gêneros predominantemente 

jornalísticos, dividido em blocos e com duração entre 12 e 20 minutos; 

h) Série de programetes radiofônica ou televisiva: Coleção de programetes radiofônicos ou 

televisivos com conteúdo e gêneros predominantemente jornalísticos, com duração total de, no 

mínimo, 12 minutos; 

i) Documentário radiofônico ou televisivo: Produto com duração entre 20 e 30 minutos, que deverá 

apresentar uma narrativa acerca de um tema ou acontecimento com fio condutor específico, 

predomínio de características do jornalismo e, se couber, aplicação de recursos e técnicas 

inerentes às artes e outras áreas do saber; 

j) Grande reportagem multimídia: Reportagem com linguagem multimídia e utilização de recursos 

caraterísticos do jornalismo digital (como interatividade, hipertextualidade e memória), inspirada 

ou não em similares de circulação regional, nacional ou internacional; 

k) Série de programetes multimídia: Coleção de programetes multimídia com duração total de, no 

mínimo, 12 minutos, conteúdo e gêneros predominantemente jornalísticos e utilização de 

recursos caraterísticos do jornalismo digital (como multimidialidade, hipertextualidade, memória 

e interatividade); 

l) Documentário multimídia: Produto com linguagem multimídia e utilização de caraterísticas do 

jornalismo digital (como interatividade, hipertextualidade e memória), que deverá apresentar uma 

narrativa acerca de um tema ou acontecimento com fio condutor específico, predomínio de 

características do jornalismo e, se couber, aplicação de recursos e técnicas inerentes às artes e 

outras áreas do saber; 

m) Livro-reportagem digital: Reportagem em formato de livro digital, com 72 páginas no mínimo e 

produção gráfica e finalização prontas para veiculação em blog, site ou portal, com 

características predominantemente do jornalismo e elementos pontuais inerentes à literatura e 

outras áreas do saber, se couber, e com utilização de recursos caraterísticos do jornalismo digital 

(como multimidialidade, hipertextualidade, memória e interatividade); 

n) Livro de entrevista jornalística digital: Série de entrevistas jornalísticas reunidas em livro digital, 

com 72 páginas, no mínimo, e produção gráfica e finalização prontas para veiculação em blog, 

site ou portal e com utilização de recursos caraterísticos do jornalismo digital (como 

multimidialidade, hipertextualidade, memória e interatividade); 

o) Site: Produto jornalístico em suporte digital e constituído por, no mínimo, 8 (oito) páginas com 

conteúdo jornalístico elaborado com utilização de recursos multimidiáticos e de outras 

caraterísticas do jornalismo digital (como interatividade, hipertextualidade e memória); 

p) Blog: Produto jornalístico em suporte digital simplificado, com conteúdo jornalístico elaborado 

com a utilização de recursos multimidiáticos e de outras caraterísticas do jornalismo digital 

(como interatividade, hipertextualidade e memória); 

q) Vlog: Produto jornalístico em suporte digital simplificado, com conteúdo jornalístico elaborado 

com a utilização predominante de vídeos e o emprego de caraterísticas do jornalismo digital 

(como interatividade, hipertextualidade e memória); 

r) Flog: Produto jornalístico em suporte digital simplificado, com conteúdo jornalístico elaborado 

com a utilização predominante de fotografias e o emprego de caraterísticas do jornalismo digital 

(como interatividade, hipertextualidade e memória); 
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s) Canal de Youtube: produto jornalístico em suporte digital com conteúdo jornalístico elaborado 

com utilização de vídeos.  

t) Plano de comunicação: Pesquisa com diagnóstico e plano de comunicação com ênfase em 

assessoria de imprensa, voltada ao atendimento de um movimento social ou uma instituição 

pública ou privada real. 

u) House organ impresso: Produto característico da comunicação organizacional, com, no mínimo, 

8 (oito) páginas, voltado ao atendimento de um movimento social ou uma instituição pública ou 

privada real; 

v) House organ multimídia: Produto para veiculação em blog, site ou portal institucional, com, no 

mínimo, 8 (oito) páginas e conteúdo e processo produtivo característicos da comunicação 

organizacional, voltado ao atendimento de um movimento social ou uma instituição pública ou 

privada real; 

w) Fotorreportagem: Reportagem constituída por uma coleção de fotografias jornalísticas sobre um 

tema pré-estabelecido, acompanhadas apenas de legendas, notas e ou perfis, montada em um 

livro, com 32 páginas no mínimo, ou em exposição com 16 unidades (formato 20X30cm ou 

maior) no mínimo e montada pelo acadêmico durante a semana de defesas públicas do TCC, ou 

em exposição ou fotogaleria com 16 unidades no mínimo, disponível na internet (em flog, site ou 

página específica em rede social); e 

x) Fotodocumentário: Coleção de fotografias em formato de livro, com 32 páginas no mínimo, ou 

de exposição com 16 unidades (formato 20X30cm ou maior) no mínimo, montada pelo 

acadêmico durante a semana de defesas públicas do TCC, que deverá apresentar uma narrativa 

acerca de um tema ou acontecimento com fio condutor específico, predomínio de características 

documentarista e jornalística e, se couber, utilização de recursos e técnicas inerentes às artes e 

outras áreas do saber. 

§2º Ficará franqueada ao discente a possibilidade de realização de projeto experimental em 

jornalismo de caráter inovador, não previsto neste Regulamento, desde que a proposição seja 

aprovada pelo Colegiado de Curso. 

 

Art. 5º O trabalho de conclusão de curso deverá estar relacionado ao Jornalismo e enquadrar-se 

obrigatoriamente em, pelo menos, uma das seguintes linhas: 

I - Monografia: 

a) Processos de produção e rotinas produtivas; 

b) Meios jornalísticos, inclusive no que concerne aos gêneros, à narrativa, à edição e à 

programação gráfica; 

c) Recepção de produtos jornalísticos; 

d) Perfil e formação profissional; 

e) Legislação e ética profissional e responsabilidade social;  

f) Cultura organizacional; 

g) Teorias do jornalismo; e  

h) História do jornalismo. 

II - Projeto Experimental: 

a) Produto jornalístico impresso; 

b) Produto jornalístico sonoro; 

c) Produto jornalístico audiovisual; 

d) Produto jornalístico multimídia; 

e) Assessoria de imprensa e de comunicação; 

f) Fotografia jornalística; 

g) Infografia jornalística; e 

h) Design gráfico aplicado ao jornalismo. 
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Art. 6º O trabalho de conclusão de curso deverá ser desenvolvido individualmente. 

 

Art. 7º O trabalho de conclusão de curso será desenvolvido em três etapas distintas, complementares 

e subsequentes, dentro de três componentes curriculares de caráter obrigatório para a conclusão deste 

bacharelado, a saber: 

I - Definição do objeto da sua proposta e delimitação do problema de pesquisa (para monografia) ou 

problema a ser solucionado pelo TCC (para projeto experimental), em Elaboração de Projetos de 

TCC em Jornalismo I (carga horária de 60 horas/aula no sexto semestre); 

II - Elaboração do pré-projeto de TCC, inclusive subsidiada por elementos colhidos em análise de 

minibanca examinadora, em Elaboração de Projetos de TCC em Jornalismo II (carga horária de 60 

horas no sétimo semestre);  

III - Execução do pré-projeto de TCC, inclusive subsidiada por elementos colhidos em análise de 

pré-banca examinadora, culminando com defesa pública e submissão à banca examinadora, em 

Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo (carga horária de 300 horas/aula no oitavo 

semestre). 

§1º Somente poderá matricular-se em Elaboração de Projetos de TCC em Jornalismo II o estudante 

que tiver cursado e obtido aprovação nas disciplinas Fundamentos do Trabalho Acadêmico, Teorias 

da Comunicação, Teorias do Jornalismo e Elaboração de Projetos de TCC em Jornalismo I ou 

formalmente obtido aproveitamento de estudos equivalentes a estes componentes curriculares, nos 

termos previstos no Regimento Institucional. 

§2º O estudante com aproveitamento de estudos anteriores equivalentes a Elaboração de Projetos de 

TCC em Jornalismo II (carga horária de 60 horas) deverá desenvolver o pré-projeto de TCC sem o 

acompanhamento docente e, posteriormente, antes da sua execução, submetê-lo a avaliação do 

Colegiado do Curso. 

§3º Será vedado o aproveitamento de estudos equivalentes ao componente curricular Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

§4º O aluno reprovado em definitivo nas disciplinas Elaboração de Projetos de TCC em Jornalismo I 

e Elaboração de Projetos de TCC em Jornalismo II ficará impedido de se matricular, nos semestres 

seguintes, nos componentes curriculares subsequentes, Elaboração de Projetos de TCC em 

Jornalismo II e Trabalho de Conclusão de Curso respectivamente. 

 

Art. 8º Aplicar-se-ão os critérios específicos de avaliação de desempenho do estudante nos 

componentes curriculares Elaboração de Projetos de TCC em Jornalismo I e Elaboração de Projetos 

de TCC em Jornalismo II e Trabalho de Conclusão de Curso. 

Parágrafo Único. Os critérios de avaliação do componente curricular Trabalho de Conclusão de 

Curso estão detalhados neste Regulamento.  

 

 

CAPÍTULO II 

DO PRÉ-PROJETO 

 

Art. 9º O pré-projeto de trabalho de conclusão de curso deverá: 

I - propor Trabalho de Conclusão de Curso original, sem similares no contexto regional e nacional; 

II - ser redigido seguindo as normas da língua portuguesa e formatado de acordo com as orientações 

oficiais da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para trabalhos acadêmicos, no que 

forem aplicáveis; 

III - apresentar obrigatoriamente estrutura composta por Capa [instituição, título e sub-título, se 

houver, autoria, orientador e data (mês e ano)], Folha de rosto [título e sub-título, se houver, 

identificação do documento, e data (mês e ano)], Sumário, Apresentação [exposição detalhada da 

proposta e delimitação do problema de pesquisa (para monografia) ou problema a ser solucionado 
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pelo TCC (para projeto experimental)], Justificativa (origem, relevância e contribuições da proposta 

para o jornalismo e os estudos acadêmicos), Objetivos Geral e Específicos, Hipóteses (para 

monografia), Revisão de Literatura (síntese do estado da arte do tema e suporte em questão), 

Metodologia (descrição do método e dos procedimentos a serem aplicados), Previsão Orçamentária, 

Cronograma e Referências; 

IV - conter, de acordo com sua especificidade, os seguintes elementos adicionais: 

a) Grande reportagem impressa, radiofônica, televisiva ou multimídia: pré-pautas com indicação de 

enfoque e fontes; e, em casos de inspiração em similares pré-existentes, declaração da 

mantenedora do produto que servirá de referência comprometendo-se em fornecer as 

informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho, de acordo com modelo apresentado 

pelo Colegiado do Curso; 

b) Livro-reportagem impresso ou digital: projeto gráfico-editorial preliminar (configuração do 

conteúdo, seções/editorias, colunas, mão-de-obra, aspectos gráficos e de edição); 

c) Jornal, revista, programa radiofônico, programa televisivo, série de programetes, site, blog, vlog 

ou flog: pesquisa de mercado (demanda, público alvo, público estimado) e projeto editorial 

preliminar (configuração do conteúdo, seções/editorias, colunas, mão-de-obra, aspectos gráficos 

e de edição); 

d) Documentário radiofônico, televisivo ou multimídia: pré-roteiro; e 

e) Plano de comunicação, house organ impresso e house organ multimídia: declaração da 

mantenedora do responsável por movimento social ou instituição que figurará como cliente 

comprometendo-se em fornecer as informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho, de 

acordo com modelo apresentado pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 10. Serão adotados como critérios para avaliação do pré-projeto de trabalho de conclusão de 

curso: 

I - originalidade da proposta; 

II - pertinência da proposta, à luz deste Regulamento; 

III - viabilidade de execução da proposta dentro do tempo e das condições de execução disponíveis; 

IV - relevância e contribuições da proposta para o jornalismo e os estudos acadêmicos; 

V - coerência dos objetivos com o problema de pesquisa (para monografia) e o tempo e as condições 

de execução disponíveis;  

VI - coerência da metodologia com os objetivos propostos, o tempo e as condições de execução 

disponíveis;  

VII - aprofundamento da revisão de literatura sobre o tema em questão; e 

VIII - redação, estrutura e formatação do documento. 

 

Art. 11. No transcurso da disciplina Elaboração de Projetos de TCC em Jornalismo II, o docente 

responsável por este componente curricular realizará uma sessão pública de apreciação dos pré-

projetos de TCC dos alunos matriculados em turma deste componente curricular, por uma banca 

constituída por, ao menos, dois professores do curso convidados, doravante denominada de 

minibanca examinadora, visando a avaliação das propostas e a orientação dos discentes para a 

qualificação dos seus trabalhos. 

 

Art. 12. O pré-projeto de trabalho de conclusão de curso, aprovado no bojo da disciplina Elaboração 

de Projetos de TCC em Jornalismo II ou equivalente ou elaborado após aproveitamento de estudos 

equivalentes a este componente curricular, deverá ser entregue pelo aluno proponente à Coordenação 

de Curso, dentro do prazo pré-estabelecido, em 2 (duas vias) (uma impressa e uma gravada em mídia 

digital), para análise pelo Colegiado do Curso (se couber), encaminhamento ao futuro professor-

orientador e arquivamento. 
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Parágrafo Único. Em caso de descumprimento do prazo de entrega do pré-projeto à Coordenação de 

Curso ou de reprovação do documento pelo Colegiado do Curso, o discente ficará impedido de se 

matricular na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, no semestre subsequente. 

 

Art. 13. Será admitida alteração na proposta entregue à Coordenação de Curso mediante: 

I - requerimento, encaminhado à Coordenação de Curso, em até 15 (quinze) dias após a data de 

início do período letivo de execução do Trabalho de Conclusão de Curso; 

II - elaboração e aprovação pelo Colegiado de Curso de um novo pré-projeto;  

III - aprovação da medida pelo professor-orientador; e  

IV - aceite de orientação de professor do quadro de orientadores do curso. 

Parágrafo Único. Mudanças que não comprometam as diretrizes básicas da proposta de TCC serão 

permitidas a qualquer tempo, desde que com a autorização do orientador.  

 

 

CAPÍTULO III 

DAS CARACTERÍSTICAS E DA ELABORAÇÃO  

 

Art. 14. O TCC deverá ser desenvolvido ao longo do semestre letivo para o qual o aluno esteja 

matriculado, mediante orientação, acompanhamento e supervisão do professor-orientador, designado 

pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 15. As atividades de orientação, acompanhamento e supervisão da execução do trabalho de 

conclusão de curso deverão ser realizadas pelo professor-orientador, nas instalações da FSBA. 

 

Art. 16. O trabalho de conclusão de curso poderá ser desenvolvido com utilização de laboratórios 

didáticos especializados, laboratórios de informática, salas de navegação e biblioteca da FSBA, 

desde que sejam atendidas as normas de funcionamento destes setores. 

 

Art. 17. O trabalho de conclusão de curso do tipo monografia deverá: 

I - ter seu conteúdo originado de pesquisa bibliográfica e ou pesquisa de campo acerca da realidade 

empírica, com interpretação e análise crítica à luz do quadro teórico relacionado ao objeto de 

estudos;  

II - ser redigido seguindo as normas da língua portuguesa; 

III - ser formatado de acordo com as orientações oficiais da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) para trabalhos acadêmicos, no que forem aplicáveis; 

IV - ter, no mínimo, 60 (sessenta) páginas de texto escrito em Times New Roman, corpo 12, 

desconsiderando os elementos pós-textuais na contagem;  

V - ser constituído por elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de 

aprovação, resumo com até 10 linhas e três palavras-chave e sumário), introdução, desenvolvimento, 

considerações finais e referências, além de lista de ilustrações, lista de abreviaturas, siglas e 

símbolos, apêndices e anexos, se houverem. 

Parágrafo Único. Será facultativa a inclusão, na monografia, de agradecimentos e dedicatória, 

epígrafe. 

 

Art. 18. O trabalho de conclusão de curso do tipo projeto experimental deverá: 

I - ser constituído por produto de caráter experimental e por memorial descritivo e analítico, 

composto inclusive por revisão de literatura sobre o suporte e a especialidade do jornalismo 

escolhidos (aspectos da história, características e processo produtivo etc.) e o objeto (tema) abordado 

e por descrição e análise crítica dos procedimentos técnico-metodológicos que levaram à versão 

final; 
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II - ser redigido seguindo as normas da língua portuguesa; 

III - ter memorial formatado de acordo com as orientações oficiais da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) para trabalhos acadêmicos, no que forem aplicáveis; 

IV - ter memorial com, no mínimo, 30 (trinta) páginas de texto escrito em Times New Roman, corpo 

12, desconsiderando os elementos pós-textuais na contagem;  

V - ter memorial composto por elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha 

de aprovação, resumo com até 10 linhas e três palavras-chave e sumário), introdução (descrição do 

produto e indicação da relevância e dos objetivos do projeto), revisão de literatura sobre o suporte e a 

linguagem do produto e o tema abordado, metodologia com descrição e análise dos procedimentos 

realizados, considerações finais e referências, além de lista de ilustrações, lista de abreviaturas, siglas 

e símbolos, apêndices e anexos, se houverem. 

Parágrafo Único. Será facultativa a inclusão, no memorial, de agradecimentos e dedicatória, epígrafe. 

 

Art. 19. O memorial descritivo e analítico do projeto experimental deve responder às seguintes 

perguntas, não necessariamente nesta ordem: 

a) Qual é a proposta do TCC? 

b) Qual é problema solucionado pelo projeto experimental? 

c) Que objetivos nortearam a elaboração do produto escolhido? 

d) Qual é a relevância deste projeto experimental? 

e) Em que o seu produto se diferencia daqueles já elaborados pelo mercado? 

f) Quais são os pressupostos teóricos que orientaram sua elaboração? 

g) Quais são os principais desafios enfrentados na execução do pré-projeto? 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Seção I - Da Pré-banca 

 

Art. 20. A defesa de trabalho de conclusão de curso diante de uma pré-banca examinadora consiste 

em um procedimento de avaliação do andamento da monografia ou do projeto experimental em 

execução pelo discente, para determinar as condições de conclusão da proposta no semestre letivo 

corrente.  

Parágrafo Único. O objeto de avaliação é um relatório sobre o TCC, apresentado pelo aluno. 

 

Art. 21. A defesa de trabalho de conclusão de curso diante de uma pré-banca examinadora será 

realizada em sessão fechada, nas instalações da Faculdade Social da Bahia, e terá como 

examinadores o professor-orientador do autor do TCC e um professor convidado, pertencente ao 

corpo docente deste bacharelado e designado pelo Colegiado do Curso a partir da sugestão do 

orientador. 

 

Art. 22. O relatório a ser submetido à pré-banca deverá conter, no mínimo: 

I - Monografia: Texto com apresentação do objeto/problema, descrição da estrutura do TCC, breve 

descrição dos procedimentos de análise, enumeração das atividades já executadas até o momento e 

das atividades previstas para o futuro com cronograma de execução; fichamentos dos textos lidos; e, 

em apêndice, o primeiro capítulo do trabalho já finalizado. 

II - Projeto experimental: Texto com apresentação da proposta, descrição da estrutura do produto e 

do memorial, enumeração das atividades já executadas até o momento e das atividades previstas para 

o futuro com cronograma de execução; fichamentos dos textos lidos; e, em apêndice, o primeiro 

capítulo teórico do memorial já finalizado e uma prévia do produto, a saber: 
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a) Grande reportagem impressa, radiofônica, televisiva ou multimídia: pautas com indicação de 

enfoque e fontes e parte do material jornalístico finalizado;  

b) Livro-reportagem impresso ou digital: esboço do projeto gráfico-editorial (configuração do 

conteúdo, seções/editorias, colunas, mão-de-obra, aspectos gráficos e de edição) e um capítulo 

finalizado; 

c) Jornal, revista, site ou blog: pesquisa de mercado (demanda, público alvo, público estimado), 

esboço do projeto gráfico-editorial (configuração do conteúdo, seções/editorias, colunas, mão-de-

obra, aspectos gráficos e de edição) pautas com indicação de enfoque e fontes, e uma reportagem 

finalizada; 

d) Vlog ou flog: pesquisa de mercado (demanda, público alvo, público estimado), esboço do projeto 

gráfico-editorial (configuração do conteúdo, seções/editorias, colunas, mão-de-obra, aspectos 

gráficos e de edição), pautas com indicação de enfoque e fontes, e parte do material jornalístico 

finalizado; 

e) Programa radiofônico e programa televisivo: pesquisa de mercado (demanda, público alvo, 

público estimado), esboço do projeto gráfico-editorial (configuração do conteúdo, 

seções/editorias, colunas, mão-de-obra, aspectos gráficos e de edição), pautas com indicação de 

enfoque e fontes, e um bloco finalizado; 

f) Série de programetes radiofônico, televisivo ou multimídia: pesquisa de mercado (demanda, 

público alvo, público estimado), esboço do projeto gráfico-editorial (configuração do conteúdo, 

seções/editorias, colunas, mão-de-obra, aspectos gráficos e de edição) e um programete 

finalizado;  

g) Documentário radiofônico, televisivo ou multimídia: roteiro finalizado e decupagem do material 

já captado até o momento;  

h) Fotorreportagem e fotodocumentário: esboço do projeto gráfico-editorial (configuração do 

conteúdo, seções/editorias, colunas, mão-de-obra, aspectos gráficos e de edição) e parte do 

material jornalístico finalizado; 

i) Plano de comunicação: levantamento de dados do diagnóstico que dará origem ao plano; e 

j) House organ impresso e house organ multimídia: esboço do projeto gráfico-editorial (configuração 

do conteúdo, seções/editorias, colunas, mão-de-obra, aspectos gráficos e de edição) e uma 

reportagem finalizada. 

Parágrafo Único. O estudante deverá entregar duas cópias impressas e encadernadas do relatório, 

dentro do prazo pré-estabelecido, na Coordenação de Curso, para avaliação pela pré-banca. 

 

Art. 23. Serão adotados como critérios para avaliação do trabalho de conclusão de curso pela pré-

banca: 

I - coerência do material apresentado com a proposta; 

II - aprofundamento e adequação à bibliografia disponível do material apresentado; 

III - coerência do material apresentado com o tempo e as condições de execução disponíveis; 

IV - viabilidade de conclusão com eficiência e eficácia do TCC, no tempo e nas condições de 

execução disponíveis; 

V - coerência da metodologia empregada com os objetivos propostos, o tempo e as condições de 

execução disponíveis; 

VI - redação, estrutura e formatação do material apresentado. 

Parágrafo Único. Na pré-banca, deverá ser determinado se o TCC tem condições de ser concluído e 

defendido em novo processo avaliativo, no semestre letivo corrente. 

 

Art. 24. Em caso de divergências ou de dúvidas da pré-banca sobre o andamento do TCC, o 

Colegiado de Curso poderá constituir uma comissão, compostas por dois professores, que realizará 

arguição do aluno e análise do material já realizado para determinar se o trabalho tem condições de 

ser concluído e defendido em novo processo avaliativo, no semestre letivo corrente. 
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Seção II – Da Banca Examinadora 
 

Art. 25. A defesa de trabalho de conclusão de curso diante de uma banca examinadora consiste em 

um procedimento de avaliação da versão final da monografia ou do projeto experimental apresentada 

pelo discente.  

 

Art. 26. A defesa de trabalho de conclusão de curso diante de uma banca examinadora será realizada 

em sessão pública, nas instalações da Faculdade Social da Bahia. 

 

Art. 27. A banca examinadora de trabalho de conclusão de curso deverá ser composta pelo 

professor-orientador, que a preside, e por outros dois membros, designados pelo Colegiado do Curso. 

§1º Poderão fazer parte da banca examinadora profissionais do corpo docente do curso de 

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da FSBA; e profissionais de nível superior 

vinculados a FSBA e a outras instituições que realizem pesquisa e ou exerçam atividades afins com o 

tema, o suporte ou o método aplicado no desenvolvimento do TCC. 

§2º Deverá haver na composição da banca examinadora, pelo menos, um profissional do corpo 

docente do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da FSBA, além do 

professor-orientador. 

§3º Todos os professores do bacharelado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da 

FSBA poderão ser convocados para composição de bancas examinadoras de trabalhos de conclusão 

§4º deste curso, em suas respectivas áreas de atuação, mediante designação do Colegiado do Curso.  

Sempre que possível, deverá ser mantida a equidade no número de indicações de cada professor para 

composição de bancas examinadoras. 

 

Art. 28. A participação em bancas examinadoras de trabalhos de conclusão de curso terá caráter 

voluntário, não sendo passível de recompensa financeira. 

 

Art. 29. A sessão pública para defesa de trabalho de conclusão de curso será aberta na presença dos 

membros da banca examinadora, exceto em caso de mobilidade acadêmica de um destes. 

§1º Em caso de ausência de algum dos membros da banca examinadora, exceto por mobilidade 

acadêmica, o presidente da sessão deverá comunicar a falta ao Colegiado do Curso, por escrito, 

recompor ou confirmar a equipe de avaliação, e marcar nova data para a defesa pública. 

§2º Em casos de mobilidade acadêmica de um dos componentes da banca examinadora para atuação 

em outro estado brasileiro ou outro país, a defesa pública será mantida na data previamente 

agendada, devendo a avaliação do membro em mobilidade ser apresentada por meio de parecer por 

escrito ou com a utilização de Skype ou tecnologia similar.  

 

Art. 30. O estudante deverá entregar seu trabalho de conclusão de curso à Coordenação do Curso, 

dentro do prazo pré-estabelecido, para submissão à avaliação da banca examinadora: 

I - Entrega de trabalho monográfico: 4 (quatro) vias da monografia (três impressas em papel A4 e 

encadernadas em espiral e uma gravada em mídia digital); 

II - Entrega de projeto experimental: 4 (quatro) vias do produto e 4 (quatro) vias do memorial 

analítico e descritivo (três impressas em papel A4 e encadernadas em espiral e uma gravada em 

mídia digital).  

 

Art. 31. Em caso de aprovação do trabalho de conclusão de curso, o estudante deverá fazer ajustes, 

correções e ou complementações indicados pela banca examinadora e, em seguida, dentro do prazo 

pré-estabelecido, entregar a versão final do TCC à Coordenação do Curso, para envio à Biblioteca da 

FSBA, divulgação em site institucional e arquivamento: 
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I - Entrega de trabalho monográfico: 3 (três) vias da monografia (duas impressas em papel A4 e 

encadernadas em capa dura azul escuro ou preta com letras douradas e uma gravada em mídia 

digital), se aprovada pelos examinadores com nota igual ou superior a 9 (nove); ou 2 (duas) vias 

(uma impressa em papel A4 e encadernada em espiral e uma gravada em mídia digital), se aprovada 

pelos examinadores com nota abaixo de 9 (nove); 

II – Entrega de projeto experimental: 3 (três) vias do produto na íntegra e 3 (três) vias do memorial 

descritivo e analítico (duas impressas em papel A4 e encadernadas em capa dura azul escuro ou preta 

com letras douradas e uma gravada em mídia digital), em caso de aprovação pelos examinadores 

com nota igual ou superior a 9 (nove); ou 2 (duas) vias do produto experimental e 2 (duas) vias do 

memorial descritivo e analítico (uma impressa em papel A4 e encadernada em espiral e uma gravada 

em mídia digital), em caso de aprovação pelos examinadores com nota abaixo de 9 (nove). 

Parágrafo Único. Em caso de descumprimento do prazo de entrega do TCC à Coordenação de Curso, 

o discente não terá o resultado da avaliação em banca examinadora oficializado, mediante 

lançamento da nota em caderneta eletrônica. 

 

Art. 32. Os membros da banca examinadora terão o prazo médio de 15 (quinze) dias para 

procederem a leitura dos trabalhos de conclusão de curso, a contar da data de sua designação. 

 

Art. 33. Na defesa pública de trabalho de conclusão de curso, serão destinados até 20 (vinte) minutos 

para apresentação do seu projeto experimental ou trabalho monográfico pelo autor; até 10 (dez) 

minutos para arguição (análise e questionamentos) de cada componente da banca examinadora; e até 

10 (dez) minutos para defesa (exposição de informações complementares e ou respostas à banca) 

pelo autor. 

Parágrafo Único. Nos casos de projetos experimentais de documentários, programas e séries de 

programetes, o autor terá até 30 (trinta) minutos para apresentação do produto e exposição oral. 

 

Art. 34. Não será permitida, aos membros das bancas examinadoras, a divulgação do conteúdo e da 

forma dos trabalhos de conclusão de curso sob sua avaliação, antes da defesa pública dos projetos. 

 

Art. 35. Serão adotados como critérios para avaliação do trabalho de conclusão de curso pela banca 

examinadora: 

I - Originalidade da proposta; 

II - Consistência teórica (demonstração de compreensão e assimilação de teorias do jornalismo e de 

áreas afins ao TCC, bem como utilização do conhecimento apreendido para a interpretação e análise 

crítica do objeto de estudos ou o desenvolvimento do produto proposto); 

III - Consistência metodológica (demonstração de identificação e aplicação adequada de métodos 

pertinentes ao TCC); 

IV - Relevância para os estudos acadêmicos (na monografia, evidência de relevância e contribuição 

para ampliação e ou aprofundamento dos estudos acadêmicos em jornalismo, ainda que apenas 

através da sistematização do estado da arte de temáticas, teorias, suportes ou especializações ou da 

aplicação de teorias e modelos já existentes); 

V - Relevância para o jornalismo (no projeto experimental, evidência de relevância e contribuição 

para a prática jornalística e ou a configuração de produtos jornalísticos, através da experimentação e 

ou inovação no modo de fazer, na temática, na abordagem do fato e/ou no formato escolhidos); e 

VI - Redação, estrutura e formatação do documento. 

 

Art. 36. A atribuição de nota e a definição do resultado pela banca examinadora dar-se-ão após o 

encerramento da etapa de defesa do TCC pelo aluno, em ambiente fechado, levando-se em 

consideração o texto escrito, a exposição oral e a argumentação da defesa. 
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§1º O processo avaliativo e o resultado da avaliação deverão ser registrados em ata, lida e assinada 

por todos os membros da banca examinadora. 

§2º A nota final do aluno será o resultado da média das notas individuais atribuídas pelos membros 

da banca examinadora, podendo variar de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

§3º Será necessária, para aprovação, nota igual ou superior a 5,0 (cinco) na média aritmética das 

notas individuais atribuídas pelos membros da banca examinadora. 

§4º O TCC deverá ser enquadrado, pela banca examinadora, em uma das seguintes opções: 

a) Aprovação com distinção, representada por nota 10,0 (dez), se atender plenamente aos critérios 

para avaliação da FSBA com excelência e somente se houver unanimidade entre os membros da 

Banca na atribuição da nota 10,0 (dez) ; 

b) Aprovação, representada por nota de 7,0 (sete) a 9,9 (nove e nove), se atender aos critérios para 

avaliação da FSBA, mas tiver necessidade de ajustes, correções e ou complementações pontuais, a 

ser suprida obrigatoriamente no período de 15 dias após a defesa;  

c) Aprovação com restrições, representada por nota de 5,0 (cinco) a 6,9 (seis e nove), se atender 

parcialmente aos critérios para avaliação da FSBA, requerer ajustes, correções e ou 

complementações imprescindíveis para sua aceitação e demandar reapresentação obrigatória após 

adequação, no período de 15 dias após a defesa, para apreciação do professor-orientador; 

d) Reprovação, representada por nota abaixo de 5,0 (cinco), se não atender aos critérios para 

avaliação da FSBA e não tiver condições de contemplar os ajustes, as correções e ou as 

complementações requeridas, em até 15 dias após a defesa; ou se tiver sido originado de cópia não 

autorizada de obra de terceiros. 

§5º Caberá à banca examinadora explicitar, em ata, as exigência de ajustes, correções e ou 

complementações do TCC e o prazo de entrega da versão reformulada à Coordenação de Curso; e 

ceder as cópias do trabalho e ou pareceres por escrito ao autor do TCC. 

§6º O lançamento da nota final de aprovação na caderneta ficará condicionado à apresentação da 

versão reformulada à Coordenação de Curso. 

§7º Será marcada, pelo Colegiado do Curso, nova data para a defesa pública de TCC cujo autor faltar 

à avaliação regular por motivo previsto na legislação vigente. 

 

Art. 37. Será reprovado, no componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso, 

independentemente da qualidade do trabalho apresentada, o autor que: 

I - não estiver estruturado e formatado seu TCC nos moldes definidos neste Regulamento; ou  

II - não tiver construído seu TCC gradativamente, sob orientação, acompanhamento e supervisão do 

professor-orientador; ou  

III - obter frequência em menos de 75% das atividades acadêmicas programadas pelo professor-

orientador; ou 

IV - faltar à defesa pública, sem motivo justificado na forma da legislação vigente. 

 

Art. 38. Será vedada a reapresentação para defesa pública de trabalho de conclusão de curso 

reprovado por banca examinadora, em semestres letivos anteriores, independentemente dos motivos 

da reprovação.  

Parágrafo Único. Ficará facultada ao autor do TCC reprovado a possibilidade de escolha do mesmo 

tema para o novo trabalho, desde que haja obrigatoriamente a redefinição de problema de pesquisa 

(em caso de monografia), produto a ser desenvolvido (em caso de projeto experimental), objetivos 

geral e específicos, e hipóteses (em caso de monografia) e a elaboração de um novo pré-projeto de 

TCC. 
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CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 39. A responsabilidade pela elaboração e execução do pré-projeto de trabalho de conclusão de 

curso será integralmente do aluno, porém o professor-orientador não poderá ser eximido do dever de 

desempenhar as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação, adequadamente, dentro das 

normas definidas neste Regulamento. 

 

Seção I - Dos Alunos 

 

Art. 40. Caberá ao estudante em fase de desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso: 

I - Matricular-se nos componentes curriculares atinentes ao trabalho de conclusão de curso, de 

acordo com cronograma acadêmico e edital de matrícula expedido pela FSBA, obedecendo ao 

disposto neste Regulamento e no Regimento Institucional; 

II - Sugerir ao Colegiado de Curso, na fase final da disciplina Elaboração de Projetos de TCC II, três 

professores do próprio curso para a função de seu orientador na execução do pré-projeto de TCC, 

considerando a formação e ou experiência profissional e acadêmica de cada profissional; 

III - Indicar ao Colegiado de Curso, no ato da matrícula, se desejar, um profissional de nível superior 

para a função de seu co-orientador na execução do pré-projeto de TCC, desde que assuma os custos 

de tal serviço e obtenha aprovação de seu orientador; 

IV - Estabelecer contato com o professor-orientador designado pelo Colegiado de Curso, para que 

possa executar seu pré-projeto de TCC; 

V - Comparecer aos encontros semanais com o professor-orientador para discussão e aprimoramento 

do seu TCC, devendo justificar eventuais faltas e atrasos; 

VI - Cumprir as orientações metodológicas do professor-orientador; 

VII - Executar as tarefas fixadas pelo professor-orientador, dentro do prazo estabelecido; 

VIII - Cumprir o cronograma estabelecido no pré-projeto de TCC; 

IX - Apresentar pré-projeto de TCC, relatório para fins de pré-banca, versão do TCC para avaliação 

de banca examinadora e versão final do TCC após defesa pública, em caso de aprovação, de acordo 

com o disposto neste Regulamento; 

X - Participar de defesa pública do seu Trabalho de Conclusão de Curso, diante de banca 

examinadora, em dia, horário e local pré-estabelecidos, seguindo as determinações deste 

Regulamento; 

XI - Fazer os ajustes, as correções e as complementações eventualmente requeridos pela banca 

examinadora, submeter as alterações ao professor-orientador e, depois, entregar a versão final do 

TCC à Coordenação de Curso, se houver aprovação do professor-orientador; 

XII - Frequentar as reuniões convocadas pelo Colegiado do Curso, pela Coordenação de Curso ou 

por seu professor-orientador; e 

XIII - Cumprir este Regulamento. 

 

Art. 41. No sétimo semestre, os alunos poderão ter um primeiro contato com possíveis orientadores 

de seus trabalhos de conclusão de curso, de modo informal e se houver disponibilidade dos 

profissionais, para coleta de sugestões visando a qualificação do pré-projeto. 

 

Seção II - Dos Professores-orientadores 

 

Art. 42. Todos os professores do corpo docente do curso de Comunicação Social com habilitação em 

Jornalismo poderão atuar como orientadores de trabalho de conclusão de curso deste bacharelado, 
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mediante a alocação de carga horária para a atividade de orientação, na forma prevista nas normas 

internas da FSBA. 

Parágrafo Único. O professor-orientador de cada aluno será designado pelo Colegiado do Curso, 

após aprovação da Coordenação Acadêmica. 

 

Art. 43. Para a designação do professor-orientador para cada aluno, o Colegiado do Curso levará em 

consideração: 

I - a aderência de cada profissional com os pré-projetos a serem executados em cada semestre letivo, 

tendo em vista a formação e ou experiência profissional e acadêmica;  

II - a disponibilidade de carga horária de cada profissional do corpo docente do curso, para o 

exercício da função de orientador;  

III - as áreas de interesse dos professores; e 

IV - a indicação de professores por discentes para sua orientação. 

 

Art. 44. Cada professor poderá orientar até, no máximo, os autores de 5 (cinco) trabalhos de 

conclusão de curso, entre monografias e projetos experimentais, por semestre letivo. 

 

Art. 45. Caberá ao professor-orientador de trabalho de conclusão de curso: 

I - Orientar, acompanhar e supervisionar a atuação do aluno indicado para sua orientação pelo 

Colegiado do Curso, em reuniões semanais realizadas em horário previamente aprovado pela 

Coordenação de Curso e com carga horária de uma hora/aula cada, dentro do calendário acadêmico; 

II - Estabelecer tarefas que possibilitem a execução do pré-projeto de TCC por seu orientando, dentro 

do cronograma estabelecido no pré-projeto e de acordo com este Regulamento; 

III - Orientar o aluno para a utilização dos laboratórios didáticos especializados, laboratórios de 

informática, salas de navegação e biblioteca, de acordo com as normas de funcionamento destes 

setores; 

IV - Acompanhar a entrega à Coordenação de Curso, por seu orientando, de pré-projeto de TCC, 

relatório para fins de pré-banca, versão do TCC para avaliação de banca examinadora e versão final 

do TCC após defesa pública, em caso de aprovação, de acordo com o disposto neste Regulamento; 

V - Sugerir nomes para a composição da pré-banca e da banca examinadoras do TCC do seu 

orientando; 

VI - Convidar os profissionais indicados pelo Colegiado do Curso para a composição da pré-banca e 

da banca examinadoras do TCC; 

VII - Participar de pré-bancas e bancas examinadoras de trabalho de conclusão de curso para as quais 

estiver designado, em especial as de seu orientando, em dias, horários e locais pré-estabelecidos; 

VIII - Presidir a pré-banca e a banca examinadoras do TCC de seu orientando; 

IX - Acompanhar na realização de ajustes, correções e complementações do TCC por seu orientando, 

após defesa pública do trabalho, e avaliar se tais alterações atendem às exigências eventualmente 

requeridas pela banca examinadora; 

X - Frequentar as reuniões convocadas pelo Colegiado do Curso e pela Coordenação de Curso; e 

XI - Cumprir e fazer este Regulamento. 

 

Art. 46. Poderão solicitar a substituição do professor-orientador o aluno ou o próprio profissional, 

desde que o pleito seja encaminhado ao Colegiado do Curso, no prazo máximo de 15 dias após o 

início do semestre letivo, e com justificativa para a mudança. 

Parágrafo Único. O Colegiado de Curso se pronunciará sobre o pleito de substituição do professor-

orientador, de acordo com as circunstâncias apuradas junto ao aluno e ao profissional envolvido no 

caso e com os procedimentos e critérios para designação de professor-orientador dispostos neste 

Regulamento. 
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Seção III – Do Colegiado de Curso 

 

Art. 47. Caberá ao Colegiado de Curso, presidido pelo Coordenador de Curso: 

I - Designar os professores-orientadores dos alunos regularmente matriculados no componente 

curricular Trabalho de Conclusão de Curso, para execução do pré-projeto de TCC, a cada semestre 

letivo, após aprovação da Coordenação Acadêmica, nos termos definidos neste Regulamento; 

II - Manifestar-se sobre eventual solicitação de substituição do professor-orientador, de acordo com 

as circunstâncias apuradas junto ao aluno e ao próprio orientador e o disposto neste Regulamento; 

III - Apresentar, até a primeira quinzena de cada semestre letivo, cronograma das atividades 

relacionadas ao TCC no semestre letivo corrente; 

IV - Designar os integrantes de pré-bancas e bancas examinadoras de TCC, com base nas sugestões 

dos professores-orientadores e nos termos definidos neste Regulamento; 

V - Elaborar e divulgar os cronogramas de defesa de trabalhos de conclusão de curso às pré-bancas e 

bancas examinadoras, com indicação das salas destinadas às atividades; 

VI - Lançar, no sistema operacional institucional, dentro do cronograma acadêmico previsto pela 

Secretaria Geral de Cursos, a nota final obtida por cada aluno no componente curricular Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

VII - Convocar, quando necessário, reuniões com alunos e professores-orientadores, buscando 

cumprir e fazer cumprir este Regulamento e disposições legais pertinentes ao TCC; 

VIII - Analisar, em grau de recurso, as decisões dos professores-orientadores; 

IX - Analisar o recurso de avaliação realizada por banca examinadora de TCC, apresentado por 

quaisquer das partes envolvidas no processo avaliativo; 

X - Dirimir dúvidas referentes à interpretação deste Regulamento; 

XI - Tomar decisões e adotar medidas necessárias ao efetivo cumprimento deste Regulamento; 

XII - Propor alterações neste Regulamento; e 

XIII - Resolver os casos omissos neste Regulamento, expedindo os atos complementares que se 

fizerem necessários. 

 

Seção IV – Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Art. 48. Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): 

I - Analisar, em grau de recurso, as decisões do Colegiado de Curso atinentes ao TCC; 

II - Tomar decisões e adotar medidas necessárias ao efetivo cumprimento deste Regulamento; e 

III – Analisar propostas de alteração deste Regulamento, encaminhadas pelo Colegiado de Curso. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 49. Este Regulamento só pode ser alterado por decisão do Colegiado do Curso. 

 

Art. 50. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa. 

 

 

 

Salvador, 27 de dezembro de 2016. 

 

 

Rita Margareth Costa Passos 
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 Aprovado em reunião do Cepe de 27 de dezembro de 2016. 

 


