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TCC - Caracterização e Objetivos
O TCC compreende trabalhos de natureza acadêmico-científica (artigos, 
monografias, estudos de casos, estudos experimentais, vídeos, 
instalações, softwares e similares) e tem por objetivos:

I – Estimular a formação em pesquisa;

II – Favorecer a focalização e o aprofundamento de estudos;

III – Desenvolver hábitos de estudos, capacidade crítico-reflexiva e 
curiosidade investigativa;

IV – Incentivar o registro e a síntese de ideias;

V – Valorizar a produção científica.



TCC - Caracterização e Objetivos

● Deverá versar sobre temática relacionada direta ou indiretamente 
à Terapia Ocupacional, saúde, área social, a educação em 
contextos escolares ou não, dentre outros.

● Será desenvolvido de forma progressiva e articulada com as 
demais disciplinas, os estudos e as atividades de acordo com o 
PPC do curso.

● Requisito obrigatório para obtenção do grau de Bacharel Pleno em 
Terapia Ocupacional.



TCC - Realização do trabalho

● Desenvolvido individualmente ou por grupos de até três 
alunos.

● Carga horária:
○ TCC I: 04 horas semanais
○ TCC II: 04 horas semanais



TCC - Desenvolvimento

● TCC I 
○ Projeto do trabalho (introdução/justificativa, hipóteses, 

objetivos e metodologia)

● TCC II
○ Orientação e desenvolvimento dos propósitos 

enunciados no projeto
○ Apresentação para banca examinadora



TCC - Orientação

● Obrigatória a orientação de um professor vinculado a UFES.

● Professores de outras IES com pós-graduação “stricto 
sensu” na área de conhecimento do tema e doutorandos do 
PPGE-UFES poderão atuar como co-orientadores de TCC 
desde que não impliquem em ônus para a UFES.



Procedimentos

1. Estudantes devem procurar o/a professor/a orientador/a no 
semestre anterior ao início efetivo do TCC (organização das 
partes envolvidas);

2. Após acordo, realizar a matrícula na disciplina de TCC, na 
turma do docente; 

3. No início do semestre, procurar o/a orientador/a para 
começar o projeto


