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2017 

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO TCC – 2017/2 

 

1. INTRODUÇÃO 

Para obter o título de Bacharel em Ciências Biológicas pela Faculdade de Ciências 

Integradas do Pontal, o aluno deverá desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob 

a orientação de um professor da instituição (Universidade Federal de Uberlândia) nas disciplinas 

TCC I e TCC II. A disciplina TCC I resultará na elaboração do projeto de pesquisa a ser 

desenvolvido e na apresentação de um relatório de atividades com resultados parciais e a 

disciplina TCC II consistirá na continuação e finalização do trabalho. 

 

2. ESTRUTURA DO TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) poderá ser um trabalho de conteúdo científico 

inédito ou de revisão bibliográfica. Caso sejam utilizadas partes de outros trabalhos, incluindo 

figuras, devem ser citadas as fontes e dados os devidos créditos aos autores originais. 

O TCC deverá ser impresso em uma só face de folha branca, no formato A4 (210 mm x 

297 mm) na cor preta. Alinhar o texto criando margens regulares dos dois lados. Usar 

espaçamento duplo e fonte Times New Roman tamanho 12. Configurar páginas com 2,5 cm de 

margens esquerda, direita superior e inferior. As partes do TCC são: 1) elementos pré-textuais, 2) 

texto e 3) elementos pós-textuais, conforme detalhado abaixo. 

 

2.1. Elementos pré-textuais 

a) Capa (obrigatório), conforme modelo (Anexo 1). O título deve ser claro e conciso, 

indicando com precisão o conteúdo do trabalho. 

b) Folha de rosto (obrigatório), conforme modelo (Anexo 2). Deve conter a mesma 

informação da capa, acrescentando o nome do professor orientador. 

c) Dedicatória (opcional). Página onde o autor presta uma homenagem dedicando a sua 

obra a alguém. Deve ser transcrita na parte inferior direita da página e quando incluída deve ser 

breve. 

d) Agradecimentos (opcional). Página onde o autor indica sucintamente o apoio recebido 

no desenvolvimento do trabalho de pessoas e/ou instituições. 
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e) Resumo (obrigatório), contendo, no máximo, 180 palavras. O resumo deve apresentar, 

de forma concisa, porém clara, a essência do trabalho, indicando a natureza do problema 

estudado, o objetivo, a metodologia utilizada, os resultados mais importantes e as principais 

conclusões. Deve ser seguido de três palavras-chave para identificar o assunto do trabalho. 

f) Sumário (obrigatório), indicando as principais divisões do texto. Os títulos das divisões 

devem ser escritos com letras maiúsculas e os das subdivisões com letras minúsculas. 

 

2.2. Texto 
O texto deverá ser organizado na forma de um artigo científico pleno, contendo os 

seguintes itens: a) introdução, b) objetivos, c) metodologia, d) resultados, e) discussão, f) 

conclusão e g) referências. Os autores (orientando e orientador) devem escolher uma revista 

científica da área de pesquisa e seguir as normas de editoração, incluindo formatação das 

referências bibliográficas, tabelas e figuras. As normas da revista escolhida devem ser 

apresentadas como anexo. 

 

2.3. Elementos pós-textuais 
a) Considerações finais (opcional). 

b) Apêndices (opcional). 

c) Anexos (incluir as normas da revista escolhida). 

 

3. APRESENTAÇÃO DO TCC 
 

3.1. Apresentação oral (opcional) 
A banca para avaliação da apresentação oral poderá ou não ser a mesma que avaliou o 

trabalho escrito. A apresentação terá duração mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) 

minutos, podendo haver um acréscimo de até 20 (vinte) minutos para arguição pela banca 

examinadora, sendo 10 (dez) minutos por avaliador. O orientador será responsável pela reserva 

de sala e equipamentos audiovisuais. 
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4. APROVAÇÃO NA DISCIPLINA TCC II 

 Será considerado aprovado o estudante que obtiver média superior a 60 pontos e entregar 

todos os documentos solicitados dentro do prazo estabelecido abaixo. 

 

4.1 Avaliação do TCC 
A avaliação do TCC (parte escrita) será feita por uma banca examinadora composta pelo 

orientador e dois profissionais da área, com título mínimo de especialização. A nota final na 

disciplina de TCC II será a média das notas (de 0 a 100 pontos) atribuídas pela banca. 

O orientador deverá entregar à Coordenação do Curso até uma semana antes do término 

do semestre, o Formulário de Avaliação do TCC (Anexo 3) impresso e assinado pelos membros 

da banca examinadora. Somente após a entrega do formulário, a coordenação enviará para o 

Setor de Controle Acadêmico a declaração necessária como um dos requisitos para a formação do 

discente. 

Os alunos aprovados (média igual ou superior a 60 pontos) deverão entregar na 

Coordenação do Curso, até o último dia letivo, a versão final da monografia em formato 

eletrônico (PDF), gravado em mídia digital (CD ou DVD), com eventuais correções apontadas 

pela banca. O orientador deve providenciar uma carta de encaminhamento dessa última versão. 

 
4.2. Emissão de declarações 

O orientador ficará responsável pela emissão das Declarações de Aprovação (Anexo 4) e 

para a Banca Examinadora (Anexo 5). As declarações deverão ser assinadas também pelo 

Coordenador do Curso de Ciências Biológicas, mediante a entrega da versão final do TCC. 

 

 

Ituiutaba, 24 de Outubro de 2017. 

 

COMISSÃO DE IC, PESQUISA e TCC 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – FACIP



 

 

ANEXO 1 – Modelo da capa do TCC 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

Título do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

Nome do autor 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Coordenação do Curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Uberlândia, para obtenção 

do grau de Bacharel em Ciências Biológicas. 

 

 

 

 

Ituiutaba - MG 

Mês – Ano 



 

 

ANEXO 2 – Modelo da folha de rosto 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

Título do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

Nome do autor 

 

Nome do orientador 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Coordenação do Curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Uberlândia, para obtenção 

do grau de Bacharel em Ciências Biológicas. 

 

 

 

Ituiutaba - MG 

Mês – Ano 



 

 

ANEXO 3 - Modelo de Formulário de Avaliação de TCC 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL 

Curso de Graduação em Ciências Biológicas 
Rua 20 nº 1.600 B. Tupã - CEP 38304-402 Ituiutaba-MG - Fones: (34) 3271-5240 e 3271-5241 

 
Formulário de avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título de Bacharel 

em Ciências Biológicas 
 
1- Título do TCC: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
2- Nome do discente: 
______________________________________________________________________ 
 
Nº de Matrícula: ________________________________________________ 
 
3- Professor(a) Orientador(a): 
______________________________________________________________ 
 
4- Data da avaliação: 
______________________________________________________________ 
 
5- Banca Examinadora: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6- Nota atribuída ao TCC: 
1º membro da banca:_____________________________________________ 
2º membro da banca: ____________________________________________ 
3º membro da banca: ____________________________________________ 
 
Nota Final: ____________________________________________________ 
 
7- Parecer geral, sugestões e outros comentários: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



 

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
8- Assinatura dos membros da banca: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

  



 

 

ANEXO 4 - Modelo da Declaração de Aprovação 

 
 

 
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

 

 
DECLARAÇÃO 

 

Declaro, para os devidos fins, que o Trabalho de Conclusão de Curso em Ciências Biológicas, 

intitulado _____________________________________________________ sob autoria de 

________________________________________________, matrícula no. 

____________________________, tendo como orientador(a) o(a) Professor(a) Doutor(a) 

_______________________________________________________. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Ituiutaba, ____ de ________________ de 2017 

 

Prof. Dr. ______________________________ 

Coordenador do Curso de Ciências Biológicas 



 

 

ANEXO 5 - Modelo da Declaração da Banca Examinadora 

 
 

 
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS INTEGRADAS DO PONTAL 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaramos, para os devidos fins, que o(a) Prof.(a) XXXX participou da banca examinadora da 

Monografia do(a) discente XXXX, matrícula no. XXXX, na disciplina TCC II, código XXXX, do 

Curso de Ciências Biológicas, da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, Campus do Pontal, 

em Ituiutaba-MG, realizada no dia dia/mês/ano. 

 

Título do trabalho: XXX 
 

(Se houver) Outros membros participantes da banca: 

Prof. (a) Dr(a). XXX (avaliador) 

Prof. (a) Dr(a). XXX (co-orientador) 

 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Ituiutaba, dia/mês/ano 

 

Prof. Dr. XXXXXXXXXX 

Orientador 

 

Prof. Dr. XXXXXXXXXXXXXX 

Coordenador do Curso de Ciências Biológicas 


