
Fundamentação Contextual complementa este com a integração de disciplinas da

matriz curricular que trata de fenômenos teóricos como a cibercultura e a informação

no contexto do jornalismo contemporâneo. Todavia, essa fundamentação aponta

para a imbricação entre formação do jornalista e a condição de interpretação das

facetas dos fatos e acontecimentos.

          O Eixo de Formação Profissional introduz os discentes nos processos do

jornalismo, seja no seu caráter teórico ou prático, que permitam a condução do

trabalho jornalístico baseado em conhecimento das dimensões técnicas e teóricas

com consciência sobre as demandas sociais e da identidade profissional do

jornalista no contexto. Assim sendo, as disciplinas vinculadas ao eixo permitem uma

coalizão entre as disciplinas visando um domínio pleno das técnicas (de

investigação, de métodos e de senso de observação). O Eixo de Aplicação

Processual tem uma estreita aproximação com o Eixo de Formação Profissional,

entretanto atuando em contexto de multiplataformas e de processos de convergência

jornalística que demarca a contemporaneidade diante do aspecto tecnológico que

afeta as redações, a profissão e as formas de produção e distribuição de conteúdos

por múltiplos suportes midiáticos.

          Por último, temos o Eixo de Prática Laboratorial que reúne as disciplinas da

matriz curricular que, de forma pragmática, fornecem condições instrumentais para o

exercício da profissional com domínio dos mais diferentes suportes e linguagens do

jornalismo a partir da perspectiva prática construída por meio de laboratórios que

contemplem atividades do jornalismo digital, do radiojornalismo, do telejornalismo e

do fotojornalismo, da produção gráfica e de outras vertentes com especificidades

práticas que solicitam laboratório como ambiência para desenvolvimento das

atividades.

           

          _____________________________

           

          REGIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC DO

CURSO DE JORNALISMO

 

          CAPÍTULO I – Disposições iniciais

          Art. 1º Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os

cursos de graduação em Jornalismo, bacharelado, do Ministério da
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Educação, o Regimento da Graduação da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

define o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como um componente curricular

obrigatório que deverá resultar numa atividade acadêmica orientada, de natureza

técnica e/ou filosófica e/ou científica, de caráter integrador e multidisciplinar,

relacionada a uma das Linhas de Pesquisa do Curso, de escolha do estudante em

concordância com o docente orientador. O TCC visa promover a qualificação,

interação e sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente à

profissão e à formação acadêmica para as diversas Áreas do Conhecimento.

          Parágrafo 1º O TCC pode se constituir em um trabalho prático de cunho

jornalístico ou de reflexão teórica ou empírica sobre temas relacionados à atividade

jornalística.

          Parágrafo 2º  O TCC, fruto de Produto Midiático deve vir, necessariamente,

acompanhado por relatório técnico ou monografia de reflexão crítica sobre sua

execução, de forma que reúna e consolide a experiência do aluno com os diversos

conteúdos estudados durante o curso e com o tema desenvolvido.

          Parágrafo 3º. O TCC representará a culminância acadêmica do Curso,

podendo ser resultado das atividades de estágio supervisionado do curso, de

projetos de Pesquisa de Iniciação Científica e de Extensão, todos relacionados às

Linhas de Pesquisa integrantes do PPC.

          Art. 2º O TCC estará organizado em dois Componentes Curriculares

obrigatórios - TCC I com carga horária de 60 h/a e o TCC II com carga horária de 90

h/a, e será desenvolvido mediante orientação e avaliação docente.

          Parágrafo 1º Para fins de inclusão no Sistema de Registro Acadêmico, o TCC

será considerado atividade orientada (AO).

          Parágrafo 2º  O TCC I tem como finalidade a preparação do projeto ou plano

de trabalho, com ênfase na leitura orientada da literatura da área para

fundamentação teórico metodológica do trabalho.

          Parágrafo 3º  O TCC II deverá dar continuidade ao planejamento e execução

do plano de trabalho, culminando com a elaboração do texto do trabalho de

conclusão.

          Parágrafo 3º No caso de alunos concluintes, ou de reprovação no TCC I, o

TCC I e II poderão ser realizados em um mesmo período.

          CAPÍTULO II – Dos Objetivos
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          Art. 3º O TCC terá os seguintes objetivos:

          I - Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do Curso;

          II - Desenvolver o interesse pelo Estágio Supervisionado, por Projetos de

Ensino, Pesquisa e Extensão ligados às Linhas de Pesquisa integrantes do PPC;

          III - Aperfeiçoar a formação profissional, por meio dos conhecimentos técnicos

e científicos, visando o aprofundamento de estudos ou a solução de problemas

cotidianos;  

          IV - Assegurar cientificamente a abordagem dos temas relacionados à prática

profissional cotidiana, inserida nas realidades local, regional ou nacional.

          CAPÍTULO III – Da Elaboração do TCC

          Art. 4º O TCC poderá ser elaborado sob a forma de  Artigo Científico,

Monografia, ou Relatório Técnico de Projeto Experimental, individual ou coletivo no

caso de Produto Midiático (até três estudantes) ou Relatório de Pesquisa de

Iniciação Científica - PIBIC aprovado, conforme Manual Normativo de Orientação do

TCC.

          Parágrafo único. Todo TCC fruto de Produto Midiático traduzir-se-á também

por meio de um Relatório Técnico, que deverá ser elaborado segundo critérios do

Guia de Normalização institucional, disponível no site do Sistema Integrado de

Bibliotecas da UEPB, produzido em conformidade com as orientações da

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

          Art. 5º Caberá ao estudante consultar o docente sobre possível orientação e

eventualmente formalizar pedido à Coordenação, que encaminhará ao docente

orientador Termo de Compromisso de Orientação.

          Parágrafo único. O Termo de Compromisso de Orientação representará o

aceite do docente e deverá ser encaminhado, assinado, à Coordenação de TCC, no

prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início do semestre letivo.

          CAPÍTULO IV -  Da Orientação do TCC

          Art. 6º O TCC deverá ser desenvolvido sob a orientação de um docente

pertencente ao quadro da UEPB, escolhido pelo estudante e homologado pelo

Colegiado, em conformidade com a disponibilidade de vagas para a orientação e

observada a adequação entre tema do trabalho e Linha de Pesquisa. Professores

substitutos atuando no Departamento também podem orientar.
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          Parágrafo único. O docente orientador poderá orientar, no máximo, 06 (seis)

estudantes por período letivo.

          Art. 7º A eventual desistência da orientação deverá ser comunicada pelo

docente orientador, por escrito, ao Coordenador, com a devida justificativa.

          Parágrafo único. O trabalho de orientação será realizado sistematicamente,

em conformidade com cronograma de trabalho, por meio de encontros presenciais

e/ou por meio de plataforma virtual, ficando os conteúdos devidamente registrados

no Sistema de Registro Acadêmico.

          Art. 8º O estudante deverá manter contato, no mínimo de uma hora semanal,

com o docente orientador para discussão e aprimoramento de seu trabalho,

devidamente registrado em relatório de atividades.

          Art. 9º O estudante terá o prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da data da

apresentação, ocasião em que entregará 03 (três) cópias impressas do trabalho e

uma cópia em formato digital (PDF), na secretaria do Curso, as quais serão

encaminhadas aos membros integrantes da Banca Examinadora para leitura prévia

e formulação do Parecer de Avaliação.

          Parágrafo único. Caso o estudante, em consonância com o professor

orientador, opte por entregar as cópias do TCC diretamente aos membros da Banca

Examinadora, deverá informar por escrito ou por e-mail à Coordenação do TCC.

          Art. 10º O estudante, no caso de haver justificativa plausível, poderá ser

coorientado por um docente, vinculado ou não ao Curso, que atue na área de

conhecimento em que se desenvolverá o TCC, desde que tenha anuência

do orientador principal.

          Parágrafo 1º Será admitida a coorientação de docentes de outras Instituições

de Ensino, de profissionais de entidades de pesquisa ou de notória competência na

área em que se desenvolverá o TCC, desde que possuam, no mínimo, a titulação de

pós-graduação lato sensu.

          Parágrafo 2º Estudantes de pós-graduação em nível de doutorado ou

doutores em programa de estágio pós-doutoral que atuem ou desenvolvam pesquisa

na área de conhecimento em que se desenvolverá o TCC poderão coorientar

trabalhos, assim como participar da avaliação na condição de membro de Banca

Examinadora.

          Parágrafo 3º Nos casos previstos nos parágrafos 1º e 2º, o docente orientador

encaminhará requerimento com a devida comprovação dos
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requisitos exigidos ao Colegiado do Curso, que deliberará sobre o pedido.

          Parágrafo 4º Em nenhuma hipótese, o coorientador a que se referem o

parágrafo 1º e 2º poderá substituir o docente orientador.

          CAPÍTULO V -  Do Uso dos Laboratórios e Equipamentos

          Art. 11º - Os laboratórios e equipamentos do curso podem ser utilizados pelos

estudantes para realização do TCC, desde que respeitem as demandas já

agendadas.

          Parágrafo 1º O estudante poderá reservar ou solicitar laboratório,

equipamento e assistência do técnico responsável pelo laboratório para realização

do seu TCC através de formulário próprio.

          Parágrafo 2º O estudante deverá assinar termo de empréstimo de

equipamentos, conforme modelo próprio, para realização atividades necessárias ao

desenvolvimento do TCC dentro ou fora da UEPB.

          Capítulo VI- da Coordenação do TCC

          Art. 12º A coordenação do TCC ficará a cargo do Coordenador Adjunto do

curso.

          Art. 13º Compete à Coordenação do TCC:

          I - Orientar os estudantes em relação aos procedimentos para realização de

TCC; bem como explicar o que é plágio de trabalho acadêmico;

          II - Avaliar e divulgar, em cada semestre, a disponibilidade de docentes do

Curso para assumir a orientação de estudantes;

          III - Publicar, no início de cada semestre letivo, a relação dos estudantes

matriculados e seus respectivos docentes orientadores, bem como os títulos dos

trabalhos, por Linha de Pesquisa do PPC;

          IV - Divulgar um calendário das sessões públicas de defesa de TCC, em

consonância com o Calendário Acadêmico da Instituição;

          V - Emitir as declarações comprobatórias aos estudantes, docentes e

convidados da banca examinadora de TCC; e

          VI - Tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias

ao efetivo cumprimento deste Regulamento.

          CAPÍTULO VI -  Do Agendamento e Defesa do TCC

          Art. 14º O estudante deverá comparecer em dia, hora e local determinados

para apresentação da versão final de seu TCC.

          Parágrafo único O estudante deverá comparecer à  secretaria da

Coordenação do Curso com antecedência para agendar a Defesa do TCC a partir do

calendário de defesa e da disponibilidade dos integrantes da Banca
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Examinadora, bem como da disponibilidade de horário, local e equipamentos

necessários à apresentação.

          Art. 15º O estudante deverá apresentar o TCC no tempo limite para a

integralização curricular do Curso, em conformidade com o Calendário Acadêmico e

prazo previsto no PPC.

          Parágrafo 1º Caso o estudante não obtenha a nota necessária para

aprovação do TCC, poderá apresentar nova versão do trabalho no semestre letivo

subsequente, observados os limites impostos no caput deste Artigo.

          Parágrafo 2º Após a apresentação pública do TCC, o estudante terá um prazo

de 10 (dez) dias para realizar eventuais reformulações sugeridas pela Banca

Examinadora, submeter à apreciação e deliberação do orientador, e entregar à

Biblioteca um exemplar em mídia eletrônica digital da versão final do trabalho.

          Parágrafo 3º A nota do TCC somente será integralizada no Sistema de

Registro Acadêmico, após cumprimento das exigências previstas neste Artigo.

          CAPÍTULO VI -  Da Apresentação e da Banca Examinadora

          Art. 16º O estudante realizará a apresentação oral do TCC em sessão aberta

ao público, perante uma Banca Examinadora composta por 03 (três) membros e

presidida pelo docente orientador.

          Parágrafo único. O estudante disporá de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos

para a referida apresentação do trabalho e cada membro da banca examinadora

disporá individualmente do mesmo tempo para as devidas considerações e

arguições.

          Art. 17º A Banca Examinadora deverá ser composta por membros sugeridos

pelo docente orientador e homologada pelo Colegiado do Curso, observados os

seguintes critérios.

          I - Participação de, no mínimo, 01(um) docente do quadro efetivo da UEPB,

que atue em linha de pesquisa afim do objeto do trabalho a ser avaliado;

          II - Participação de, no máximo, 01 (um) membro externo ao quadro docente

da UEPB, que tenha absoluta afinidade ao conteúdo de conhecimento, tema do

trabalho de TCC a ser avaliado; e

          III - Inexistência de vínculo de parentesco, por consanguinidade, até o terceiro

grau, entre o estudante e os membros da banca e entre estes últimos.
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          Parágrafo único. Somente será permitida a participação de 01 (um) membro

da orientação na Banca Examinadora.

          CAPÍTULO VII -   Da Avaliação  Final e Entrega do TCC

          Art. 18º Ao TCC será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) e será

considerado aprovado o estudante que obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete).

          Parágrafo 1º No TCC I, a nota do semestre será o resultado da avaliação do

desempenho do estudante por seu orientador. Neste caso, o orientador deve

elaborar um parecer, por escrito, em formulário próprio , descrevendo brevemente se

as atividades previstas para o período foram realizadas a contento e a nota.

          Parágrafo 2º No TCC II, a nota a que se refere o caput deste artigo será o

resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos três integrantes da Banca

Examinadora por ocasião da defesa. Neste caso, os membros da Banca

Examinadora deverão entregar parecer, por escrito, em formulário próprio, contendo

as devidas considerações, arguições, sugestões e a nota.

          Parágrafo 3º O TCC que for fruto de Plágio ou Fraude, o seu responsável

poderá sofrer as sanções legais vigentes na Lei 9.610/98 de Direitos Autorais do

Código Civil Brasileiro e do Código Penal, bem como a banca examinadora deverá

formular parecer com a reprovação do estudante, bem como assim como deverá

levar o caso para apreciação do Colegiado de Curso para providências cabíveis.

          Art. 19º - O TCC deve ser avaliado pelas suas qualidades intrínsecas quanto à

pesquisa científica na área ou à prática do jornalismo, de acordo com critérios

estabelecidos em fichas específicas para cada uma das modalidades de trabalho. 

          Art. 20º A UEPB disponibilizará todos os TCCs aprovados por meio de seu

repositório institucional.

          Parágrafo único. Nos casos em que o TCC tenha sido resultado de pesquisa

de iniciação científica e cujo resultado foi submetido à publicação em periódico

científico, o estudante e seu orientador poderão solicitar à Coordenadoria de

Biblioteca, com a devida justificativa, adiamento da publicação na Biblioteca Digital,

pelo prazo de até um (1) ano. Após este período, o texto do TCC será

disponibilizado para acesso público.

          Art. 21º No dia da apresentação do TCC,  o estudante deverá levar,
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impresso, a Folha de Aprovação, a Declaração de Autorização de Entrega de

TCCsS  e o  Termo de Licença Dspace (os dois últimos disponíveis no site da

Biblioteca). Documentos necessários para o Depósito final do TCC.

          Parágrafo único Após o depósito do TCC na Biblioteca, o estudante deverá

levar uma cópia do comprovante de entrega da Declaração de Autorização de

Entrega de TCCs para a Coordenação, onde receberá a declaração de

apresentação do TCC.

          CAPÍTULO I – Disposições Finais

          Art. 22º  Casos omissos neste Regimento devem ser analisados e julgados

pelo Colegiado do Curso.

          __________________

          REGIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

          CAPÍTULO I – Da contextualização do Estágio Curricular Supervisionado

          Art. 1º O Estágio Curricular Supervisionado do curso de Jornalismo parte da

Resolução CNE/CES 1/2013 das Diretrizes Curriculares Nacionais para curso de

Graduação em Jornalismo e da RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/068/2015 que

institui o Regimento Geral da Graduação que diz em seu Art. 47 que  “O estágio na

UEPB caracteriza-se como Componente Curricular que objetiva ao aprendizado de

competências e habilidades profissionais, promovendo a contextualização curricular

e articulação entre teoria e prática”. O estágio poderá ser desenvolvido em

instituições públicas, privadas, do terceiro setor ou na própria Universidade Estadual

da Paraíba, além de veículos de comunicação autônomos e assessorias de

imprensa. O Estágio Curricular Supervisionado obedecerá às 300 (trezentas) horas,

conforme orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de

jornalismo, e é um componente obrigatório.

          CAPÍTULO II – Dos modelos de Estágio Curricular Supervisionado

          Art. 2º O estágio Curricular Supervisionado poderá ser realizado a partir dos

seguintes modelos estabelecidos pelo Regimento Geral da Graduação:

          I – Modelo de Atividade Prática. Docente da UEPB é orientador e supervisor

do estagiário, estando junto com ele em tempo integral. O estudante deve ser

supervisionado todo o tempo pelo orientador-supervisor da UEPB.

          II – Modelo de Atividade Orientada a Distância. Nesse modelo o
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