
ANEXO II - Trabalho de conclusão de curso (TCC) 

 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) compreende a elaboração de 

trabalho de caráter individual teórico, projetual ou aplicativo, com observância de 

exigências metodológicas, padrões científicos e requisitos técnicos de confecção e 

apresentação para uma banca examinadora, que revele o domínio do tema e a 

capacidade de síntese, sistematização e aplicação de conhecimentos adquiridos no 

curso de graduação. 

  

 De caráter obrigatório o trabalho de síntese dos conhecimentos está 

estruturado em dois componentes curriculares denominados Trabalho de 

Conclusão de Curso I (TCC I), previsto para o nono semestre, e Trabalho de 

Conclusão de Curso II (TCC II), previsto para o décimo semestre. 

 

 O Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Engenharia de Energias 

Renováveis seguirá as seguintes orientações normativas:  

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O TCC deverá ser apresentado em forma de monografia, contendo: introdução, 

objetivos, referencial teórico, metodologia, apresentação, discussão dos resultados e 

conclusão, conforme a “Orientações para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos” 

(Anexo IIE). 

 

O TCC é um trabalho individual do aluno e será confeccionado com 

orientação de um professor que faça parte do Quadro de Orientadores (esta lista será 

publicada pelo professor responsável – Coordenador do TCC - no semestre de oferta 

da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso). 

 

A escolha do orientador de TCC pode ser feita pelo aluno num prazo de até 

uma semana após o início do semestre letivo. O professor orientador deverá possuir 

título de Mestre ou Doutor.  

 



O Formulário de Registro no Componente Curricular de TCC (Anexo IIA) 

deverá ser preenchido com todas as informações necessárias e entregue para o 

professor responsável por este componente curricular (Coordenador de TCC) no 

prazo de três semana após o início do semestre letivo. Este formulário servirá de 

controle para o professor da disciplina, não isentando o aluno das formalidades junto 

à secretaria da acadêmica (matrícula, cancelamento ou trancamento da disciplina). 

 

A disciplina de TCC, do ponto de vista acadêmico, é uma disciplina similar as 

demais do currículo deste curso. Desta forma, o aluno deverá tomar as mesmas 

providências acadêmicas (junto à secretaria da acadêmica) que são necessárias para 

todas as disciplinas. 

 

2. PROJETO DE TCC 

 

O aluno deverá depois de atendidas as condições para a realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), apresentar ao professor responsável pelo componente 

curricular, assinado pelo aluno e pelo Orientador de TCC um Projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

  

Partes componentes do Pré-Projeto de TCC: 

 1) Identificação do aluno e do Orientador de TCC; 

 2) Identificação do local onde será realizado o TCC; 

 3) Justificativa destacando a motivação da escolha; 

 4) Objetivos pretendidos com o TCC; 

 5) Atividades a serem realizadas; 

 6) Cronograma de execução. 

  

3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 O julgamento do TCC se dará por uma banca de professores com titulação 

de Mestre ou Doutor. A banca será composta pelo professor orientador e outros 

dois professores, não necessariamente docentes da Universidade. A composição da 

banca será avaliada pela Comissão de Curso, mediante os nomes propostos em 



comum acordo entre o professor orientador e o aluno orientado. A banca deverá 

avaliar o TCC, emitindo um conceito único e considerando que, para a formação 

deste conceito, o conteúdo da monografia terá um peso de 70% e a apresentação 

um peso de 30%.  Será considerado aprovado o aluno que atingir Nota Final (NF) 

igual ou superior a 6,0, e que tenha no mínimo 75% de freqüência. Os critérios dos 

conceitos para avaliação seguirão as orientações contidas neste PPC sobre os 

critérios e procedimentos de avaliação, devendo este constar no Plano de ensino 

do componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso e a RESOLUÇÃO Nº 

29, DE 28 DE ABRIL DE 2011, que aprova as normas básicas de graduação, controle 

e registro das atividades acadêmicas que substitui a Instrução Normativa Nº. 

02/2009, de 05 de março de 2009 desta Instituição. 

 

A defesa do TCC é pública e será registrada através do formulário de “Ata de 

Apresentação do TCC”, conforme se encontra no Anexo IIB. Nesta ata será registrado 

o conceito dado por cada membro da banca de TCC e, respectivamente, o conceito 

final do aluno. 

 

O professor orientador e os demais professores da banca de TCC deverão 

preencher, respectivamente, os formulários de “Avaliação do Professor Orientador” 

(Anexo IIC) e de “Avaliação dos Membros da Banca” (Anexo IID). Nestes formulários 

os professores deverão emitir as notas em separados para a Monografia (Trabalho 

escrito, peso de 70%) e para a Apresentação (defesa oral, peso de 30%), devendo por 

último registrar a nota final para o aluno; considerando para isto os respectivos 

pesos para composição do conceito final. Os professores poderão ainda justificar o 

conceito que foi registrado. 

 

 As notas serão atribuídas em sessão secreta ao final da argüição do aluno e, 

logo a seguir, em sessão pública, será lida a ata de defesa, na qual constarão as 

notas atribuídas por cada avaliador e a nota final do aluno. Cada membro da banca 

atribuirá nota de 0 a 7,0 (zero a sete) para o trabalho escrito e nota de 0 a 3,0 (zero 

a três) para a defesa oral, conforme os critérios descritos nas tabela II 3.1 e 3.2; a 

nota final será a soma da média das notas dos três professores integrantes da 

banca, respeitando-se o peso do trabalho escrito e o da defesa oral. 



 

 

 

 

 

Tabela II 3.1 – Critérios para a Monografia 

Trabalho escrito de natureza teórico-prática 

Critérios Valor 

Consistência teórica (adequação do referencial teórico, nível de discussão, 
articulação entre os temas abordados). 

2,0 

Clareza metodológica (introdução, objetivos, metodologia utilizada, conclusão, 
organização estrutural e condução do trabalho). 

2,0 

Relação teoria e prática (vinculação da análise, discussão e conclusão dos 
resultados à(s) teoria(s) apresentada(s), qualidade/profundidade da análise 
(técnica-científica). 

2,0 

Aspectos formais (adequação gramatical, respeito às normas ABNT, organização 
do trabalho (ANEXO IIE – Orientação para Apresentação de Trabalhos 
Acadêmicos). 

1,0 

Total 7,0 
 

Tabela II 3.2 – Critérios para a Defesa oral 

Critérios para avaliação da defesa oral Valor 

Relevância e clareza da apresentação do trabalho. 1,5 

Desempenho na argüição. 1,5 

Total 3,0 

 

4. ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O TCC deverá ser escrito conforme as normas vigentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Normas como a NBR 6023, NBR 6027, NBR 

6028, NBR 10520 e NBR 14724 devem ser consultadas (ASSOCIACAO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 1989, 1990, 2001, 2002a e 2002b).  

 

O Curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente também possui 

um conjunto conciso de “Orientações para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos” 

elaboradas pela Coordenação do Curso junto à Comissão de Curso que devem ser 

seguidas para a elaboraçao do TCC. Publicações bibliográficas na área da pesquisa 



científica e metodológica podem e devem ser consultadas para auxiliar na elaboração 

do TCC. 

A seguir são indicados os componentes básicos que formam a estrutura do 

TCC: 

1) Capa 

2) Folha de Rosto 

3) Agradecimentos 

4) Sumário 

5) Introdução  

       5.1) Contextualização 

       5.2) Problema 

       5.3) Hipótese 

       5.4) Objetivos Geral e Específico 

       5.5) Justificativa 

6) Referencial Teórico 

7) Metodologia 

7.1) Atividades Desenvolvidas 

8) Resultados obtidos 

9) Discussão dos Resultados 

10) Conclusões 

11) Bibliografia 

 

 Finalmente, cabe ressaltar que como o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), está estruturado em dois componentes curriculares denominados Trabalho 

de Conclusão de Curso I (TCC I), previsto para o nono semestre, e Trabalho de 

Conclusão de Curso II (TCC II), previsto para o décimo semestre, conforme exposto 

no início deste anexo; sendo assim, todas as normas e regras estabelecidas servem 

para ambos componentes curriculares, bem como os documentos dos anexos a 

seguir, somente deve ser explicitado o componente curricular que esta sendo 

ministrado e avaliado. Portanto, conforme o componente curricular deve ser 

substituído por TCC 1 ou TCC 2, nos anexos IIA, IIB, IIC, IID, IIE e IIF.  

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Os casos omissos serão apreciados e deliberados pela Comissão de curso. 



ANEXO IIA - Formulário de Registro de Componente Curricular 

 

 
 (Lei nº. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 

CAMPUS BAGÉ 

Curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

REGISTRO NO COMPONENTE CURRICULAR DE TCC 

(Trabalho de Conclusão de Curso) 
 

Dados do Componente Curricular 
Componente curricular: TCC   
Horário:  
Semestre:  
Período de Realização do TCC (incluindo o período de apresentação e defesa): 
 
Professor(a): 
e-mail:  
Telefone Convencional:  
Telefone Celular:  
 
Calendário do componente curricular: 
(1)    Data limite para entrega do projeto de TCC:  
(2)    Data limite para definição das bancas para a defesa do TCC:  
(3)    Data limite para definição do horário e data da Defesa:  
(4)    Data de entrega do TCC:  
(5)    Período de realização das defesas do TCC:  
 
Observações: 
 Tanto o Projeto de TCC, como a versão final do TCC, deve ser entregue em formato 

ABNT e seguir as “Orientações para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos”, definidas 
junto a Comissão do Curso. 

 O projeto de TCC deverá ser entregue ao professor (a) do componente curricular até a 
data fixada, juntamente com assinatura do professor orientador. 

 Na data de entrega do TCC, o aluno deverá encaminhar cópia da versão final do trabalho, 
antes da apresentação oral, para (i) o professor do componente curricular, (ii) o 
professor orientador e (iii) os dois professores da banca. 

 A data da defesa do TCC será definida entre (i) professor orientador e (ii) aluno orientado 
dentro do período especificado no cronograma, junto ao professor responsável pelo 
componente curricular. Os mesmos deverão verificar disponibilidade de horário dos 
professores pertencentes à banca e do professor do componente curricular; assim como 



lhes informar do horário definitivo. A definição das datas e horários é importante para 
possibilitar a reserva de sala, reserva de material (projetor) e organização dos horários 
dos participantes. 

 Problemas e dúvidas não levantadas neste documento serão resolvidos durante o 
andamento do componente curricular. 

Dados do Orientador 

Professor(a) Orientador (a): 
(  ) Mestre  (  ) Doutor 
e-mail: 
Telefone Convencional: 
Telefone Celular: 
Horário(s) de orientação: 

Dados do Aluno (a) 

Aluno (a): 
Matrícula: 
e-mail: 
Telefone Convencional: 
Telefone Celular: 

Dados do Trabalho de TCC 

Título: 
 
Resumo do assunto a ser desenvolvido: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________________________________ 
Professor Coordenador de TCC  

 
_______________________________________________________________ 

Aluno do componente curricular de TCC  
 

_______________________________________________________________ 
Professor Orientador 



ANEXO IIB – Ata de Apresentação do TCC 

 
 (Lei nº. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 

CAMPUS BAGÉ 

Curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

ATA DE APRESENTAÇÃO DO TCC 

Aos ____________________________________________________realizou-se a apresentação do TCC do (a) aluno (a) 

_________________________________________________________, acadêmico do curso de Engenharia de Energias 

Renováveis e Ambiente. 

Os trabalhos foram iniciados às ____ horas pelo professor coordenador do componente curricular, 

presidente da Banca Examinadora, que estava constituída pelos seguintes professores: 

Professor(a) ____________________________________________________________ 

Professor(a) ____________________________________________________________ 

Professor(a) ____________________________________________________________ 

A Banca Examinadora tendo terminado a avaliação-qualificação, encerrou os trabalhos às ____ horas, 

e deram parecer final sobre a Monografia, tendo sido atribuídas os seguintes conceitos: 

Professor(a) _________________________________________  Nota: _____________ 

Professor(a) _________________________________________  Nota: _____________ 

Professor(a) _________________________________________  Nota: _____________ 

Obtendo o conceito final _____. 

Proclamados os resultados pelo Presidente da Banca Examinadora, foram encerrados os trabalhos e, 

para constar, Eu _______________________ lavrei a presente ata que assino juntamente com os demais 

membros da Banca Examinadora. 

 

Bagé, ____ de _______________ de 20___. 

 
___________________________________ 
Professor(a) Coordenador 
 
___________________________________ 
Professor(a) Orientador 
 
___________________________________ 
Professor(a) Membro da Banca 
 
____________________________________ 
Professor(a)  Membro da Banca 
 



 

ANEXO IIC – Formulário de Avaliação do Professor Orientador 

 
 (Lei nº. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 

CAMPUS BAGÉ 

Curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

Avaliação do Professor Orientador 
 
 

Curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente 

Componente Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

AVALIAÇÃO: 

Aluno(a): __________________________________________________________________________________ 

Professor(a) Orientador(a): ____________________________________________________________________ 

Título da Monografia: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Nota da Monografia (70%): ________ 

Nota da Apresentação (30%): _______ 

Nota Final: ______________________ 

Justificativa: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Bagé, ____ de _______________ de 20___. 

 

____________________________________ 

Professor (a) Orientador (a) 

 

 

 

 



 

ANEXO IID - Formulário de Avaliação dos Membros da Banca 

 
 (Lei nº. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 

CAMPUS BAGÉ 

Curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

Avaliação dos Membros da Banca 

 

Curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente 

C: Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

AVALIAÇÃO: 

Aluno(a): __________________________________________________________________________________ 

Professor(a) Orientador(a): ____________________________________________________________________ 

Título da Monografia: ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Nota da Monografia (70%): ________ 

Nota da Apresentação (30%): _______ 

Nota Final: ______________________ 

Justificativa: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Bagé, ____ de _______________ de 20___. 

 

 

______________________________________ 

Professor(a) Membro da Banca 

 

 



 

ANEXO IIE – Orientação para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos 

Curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente - Coordenação  

 

 
 (Lei nº. 11.640, de 11 de janeiro de 2008) 

 

CAMPUS BAGÉ 

Curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente 

COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE  
TRABALHOS ACADÊMICOS 

 
 
 1  Apresentação Geral 
 
 A apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso deve observar as normas 
gerais do curso, bem como do MANUAL PARA ELABORAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DE 
TRABALHOS ACADÊMICOS – CONFORME NORMA DA ABNT, elaborado pelo SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA. Os trabalhos devem 
ser entregues em 3 (três) vias ou mais, conforme o número de componentes da banca. A 
versão final do TCC devem ser como abaixo segue: 
 

1. No componente curricular TCC1, a versão final, já realizadas as devidas correções, 
deverá ser entregue em duas cópias impressas, encadernadas em espiral e uma 
digital (CD-ROM) e encaminhadas à coordenação do curso para que sejam uma 
cópia impressa e outra digital arquivada no curso e uma cópia impressa entregue 
ao professor orientador; 

 
2. No componente curricular TCC2, a versão final, já realizadas as devidas correções, 

deverá ser entregue em duas cópias impressas, encadernadas em capa dura na cor 
azul marinho e duas digitais (CD-ROM) e encaminhadas à coordenação do curso 
para que, posteriormente, sejam arquivadas na biblioteca (do Campus), estas 
devem estar de acordo com o disposto no item 9 - PROCESSO DE DEPÓSITO E 
PUBLICAÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO do MANUAL PARA ELABORAÇÃO E 
NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS da UNIPAMPA. 

 
 Todo o trabalho acadêmico deve seguir também as orientações das normas da ABNT; 
assim, segue as principais normas a serem utilizadas: 
 
NBR 6023 – Informação e documentação – Referências – Elaboração 
NBR 6027 – Informação e documentação – Sumário – Apresentação    
NBR 6028 – Informação e documentação – Resumo – Apresentação 
NBR 10520 – Informação e documentação – Citações em documentos –Apresentação 
NBR 14724 – Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação 



 
  
 2 Formato 
 
 O texto deve ser digitado, em papel branco, formato A4, no anverso das folhas, na cor 
preta, com exceção das ilustrações. A fonte utilizada para o texto deve ser Times New 
Roman ou Arial, tamanho 12 e em tamanho 10 para citações de mais de 3 (três) linhas, notas 
de rodapé, paginação e legendas das  ilustrações e tabelas. 
 
 3 Margem 
 
 As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm e margem direita 
e inferior de 2 cm. 
 
 4 Espaçamento 
 
 O texto deve ser digitado em espaço de entrelinhas 1,5 (um e meio); as 
referências, os parágrafos separam-se entre si por espaço duplo ou dois espaços de 
entrelinhas simples; os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede 
ou que os sucede por espaço duplo ou dois espaços de entrelinhas simples, assim como 
figuras (com legenda) e tabelas (com legendas); as citações de mais de 3 (três) linhas, as 
notas, as referências, as legendas das ilustrações e tabelas, a natureza do trabalho, objetivo, 
nome da instituição e área de concentração devem ser digitados em espaço simples. 
 
 5 Paginação 
 
 A contagem das folhas do trabalho inicia desde a folha de rosto, mas a indicação é 
feita a partir da Introdução, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha. 
 
 6 Numeração progressiva 
 
 Os títulos das seções primárias devem iniciar em folhas distintas, devendo ser usados 
de forma gradativa, os recursos de negrito, itálico ou grifo e redondo, caixa alta ou versal 
para as divisões principais e subseqüentes. 
 
 7 Estrutura 
 
Elementos Pré-textuais 
 
            7.1 CAPA 
            7.1.1 Nome da Instituição e Órgãos Subordinados 
            7.1.2 Autor 
            7.1.3 Título e Subtítulo 
            7.1.4 Local 
            7.1.5 Ano 
 
            7.2 FOLHA DE ROSTO 
            7.2.1 Autor 
            7.2.2 Título e Subtítulo 
            7.2.3 Natureza (TCC) e objetivo (aprovação em Disciplina,  grau pretendido e outros);  
                      nome da Instituição que é submetido; área de concentração. 
            7.2.4 Nome do orientador e se houver, do co-orientador. 
            7.2.5 Local 
            7.2.6 Ano 



  
   7.3 FOLHA DE APROVAÇÃO 
             7.3.1 Autor, título e subtítulo, natureza, objetivo, nome da Instituição a que é  
                     submetido, área de concentração. A data de aprovação, nome, titulação e  
                     assinatura da banca examinadora e Instituições a que pertencem serão  
                     colocadas após a aprovação do trabalho. 
 
            7.4 DEDICATÓRIA (opcional) 
 
            7.5 AGRADECIMENTOS (opcional) 
 
            7.6 EPÍGRAFE (opcional) 
 
            7.7 RESUMO conforme a NBR 6028 
            7.7.1 Resumo em língua portuguesa 
            7.7.2 Resumo em língua inglesa e/ou espanhola 
 
            7.8 LISTA DE ILUSTRAÇÕES (obrigatório) 
 
            7.9 LISTA DE TABELAS (obrigatório) 
 
            7.10 LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS (opcional) 
 
            7.11 LISTA DE SÍMBOLOS (opcional) 
 
            7.12 SUMÁRIO conforme a NBR 6027 
 
Elementos Textuais 
 
            7.13 INTRODUÇÃO 
 
            7.14 DESENVOLVIMENTO 
 
            7.15 CONCLUSÃO 
 
Elementos Pós-textuais 
 
            7.16 REFERÊNCIAS conforme a NBR 6023 
 
            7.17 GLOSSÁRIO (opcional) 
 

7.18 APÊNDICE (opcional) 
 
            7.19 ANEXOS (opcional) 
 
            7.20 ÍNDICE (opcional) 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IIF  
CRONOGRAMA DE TRABALHO DO COMPONENTE CURRICULAR TCC 

 
 

CRONOGRAMA SEMESTRE     20      /___ 
Etapa Data 
Registro no Componente Curricular de TCC (Anexo IIA)  
Pré-Projeto de TCC  
Entrega da Versão Parcial - TCC  
Definição das Bancas para defesa do TCC  
Definição do horário e data da Defesa  
Entrega da Versão Final – TCC (antes da defesa)  
Período de Realização das defesas do TCC  
Conceito Parcial  
Entrega da Versão Final - TCC (após a revisão)  
Conceito Final  
 

 

 


