
MANUAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

FARMÁCIA – UNIPAMPA 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE

Art. 1º - Este Manual destina-se a orientar e normatizar as atividades das componentes

curriculares  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  I  (TCC  I)  e  Trabalho  de

Conclusão de Curso II  (TCC II),  o qual deverá abordar temáticas do âmbito

farmacêutico, visando cumprir requisito do currículo do Curso de Graduação

em Farmácia da UNIPAMPA, sendo indispensável para a colação de grau.

Art. 2º - O  TCC  consiste  em  trabalho  individual  orientado  de  pesquisa,  nas  áreas

básica, aplicada ou inserida em extensão, relatada sob a forma de monografia

ou  artigo  científico,  em  que  o  discente,  matriculado  nos  componentes

curriculares, é o principal autor.

Parágrafo  único.  A  pesquisa  pode  ser  realizada  em  qualquer  área  do

conhecimento farmacêutico, desde que não constitua um trabalho previamente

elaborado e apresentado ou publicado.

Art. 3º - São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso: 

 I - Permitir o contato do acadêmico com a comunidade durante o desenvolvimento

da  pesquisa,  a  fim  de  compreender  a  realidade  social  de  atuação  do

profissional farmacêutico e propiciar uma futura inserção profissional;

II - Elaborar o projeto e desenvolver a pesquisa com caráter de iniciação científica,

de acordo com as normas metodológicas e científicas; 

III - Produzir um trabalho científico que seja útil para a vida pessoal e profissional 

do (a) discente, bem como para a sociedade em geral; 

IV - Proporcionar aos discentes a oportunidade de produzir conhecimentos teóricos

e/ou práticos, nas diversas áreas de atuação do profissional farmacêutico; 



V - Estimular  a  leitura,  a  consciência  crítica  e  a  pesquisa,  para  que  o  futuro

profissional  seja  construtor  de  conhecimento  e  agente  de  mudanças  na

sociedade; 

VI - Incentivar a participação dos acadêmicos em eventos científicos, produção e

publicação de artigos.

Art. 4º - O  TCC  deve  ser  apresentado  segundo  as  Normas  Metodológicas  das

Comunicações Científicas, conforme o que estabelece a Associação Brasileira

de  Normas  Técnicas  (ABNT),  Cadernos  Metodológicos:  Diretrizes  de

Metodologia Científica, e de acordo com as diretrizes institucionais, disponíveis

no  “Manual  para  Elaboração  e  Normalização  de  Trabalhos  Acadêmicos  –

conforme  normas  ABNT”  da  UNIPAMPA  (disponível  no  sítio:

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/). 

CAPÍTULO II

DAS COMPONENTES CURRICULARES TCC I E TCC II

Art. 5º - O  TCC  é  disposto  no  currículo  do  curso  através  de  duas  componentes

curriculares: 

I - Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I); 

II - Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II). 

§ 1º. A componente curricular TCC I tem por objetivo coordenar as atividades do TCC,

através  da elaboração de  um projeto  de pesquisa.  Para  tanto,  será  disponibilizado o

número de  turmas quantos  forem as  vagas ofertadas pelos  professores  orientadores,

sendo a matrícula realizada após aprovação da Comissão de Curso. 

§  2º. A  componente  curricular  TCC  II  tem  por  objetivo  proporcionar  a  orientação

individualizada  ao  discente  para  execução  do  projeto  de  TCC.  Para  tanto  será

disponibilizado o número de turmas quantos forem as vagas ofertadas pelos professores

orientadores, sendo a matrícula realizada após aprovação da Comissão de Curso. 



Art. 6º - Na escolha do tema e definição do objetivo do estudo, o (a) discente deverá:

I - Observar a relevância social da pesquisa; 

II - Fazer um estudo prévio do tema, através de pesquisa bibliográfica ou  

consulta a especialistas, a fim de verificar se pode contar com elementos 

suficientes para desenvolver sua pesquisa; 

III - Verificar  as  produções já  existentes  em relação  ao  tema  e  se  há  novos  e

relevantes aspectos a serem explorados, apresentando contribuição

pessoal ao tema escolhido; 

IV - Discutir a proposta com o (a) professor (a) orientador (a); 

V - Limitar  e  definir  precisamente  o  tema  a  ser  estudado,  para  evitar

dispersão e superficialidade; 

VI - Verificar  as  possibilidades  concretas  de  realização  da  pesquisa  e  de

sistematização dos dados; 

VII  -  Conhecer a disponibilidade da instituição ou serviço, que detém a fonte de  

dados  ou  qualquer  outro  material  de  interesse,  para  a  realização  da

pesquisa; 

Art. 7º - O  TCC  é  uma  exigência  curricular  para  a  colação  de  grau  no  curso  de

graduação em Farmácia.

Art. 8º - O  TCC  I  é  realizado  no  8º  período  do  Curso,  na  componente  curricular

designada  pelo  mesmo nome,  tendo  como  pré-requisito  o  cumprimento  de

2500 horas de componentes curriculares obrigatórios na matriz curricular do

Curso  de  Farmácia.  Já  o  TCC II  é  realizado  no  9º  período  do  Curso,  na

componente curricular designada pelo mesmo nome, tendo como pré-requisito

a aprovação na componente curricular TCC I.

CAPÍTULO III

DA COMISSÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA:

Art. 9º -  São responsabilidades da Comissão do Colegiado do Curso de Farmácia:



I - Garantir ao discente orientação para elaboração do TCC; 

II - Definir o número de turmas a serem ofertadas na componente curricular TCC I

e TCC II em função da disponibilidade de professores orientadores;

III - Prever  na  carga  horária  do  (a)  professor  (a),  horas/aula  destinadas  à

orientação do TCC; 

IV - Garantir declaração de participação aos orientadores do TCC e membros das

bancas examinadoras. 

CAPÍTULO IV

DO REGENTE DA COMPONENTE CURRICULAR TCC I 

Art. 10º - O docente responsável (regente) da componente curricular TCC I será docente

da UNIPAMPA, vinculado ao curso de Farmácia. 

Art. 11º - Ao regente da componente curricular TCC I compete: 

I - Propiciar subsídios teóricos, através de aulas expositivas e outras metodologias

de ensino, acerca de conteúdos relativos à metodologia científica.

II - Elaborar,  semestralmente,  o  calendário  das  atividades  da  componente

curricular; 

III - Atender aos discentes matriculados na componente curricular TCC I; 

IV - Proporcionar o suporte aos discentes com relação a redação do projeto; 

V - Convocar, sempre que necessário, reuniões com os docentes orientadores e

discentes matriculados na componente curricular TCC I; 

VI - Homologar os membros participantes da banca examinadora. 

VII - Garantir declaração de participação aos orientadores do TCC I e membros das

bancas examinadoras; 

VIII - Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

CAPÍTULO V 

DO REGENTE DA COMPONENTE CURRICULAR TCC II 

Art. 12º - O docente responsável (regente) da componente curricular TCC II será docente

da UNIPAMPA, vinculado ao curso de Farmácia.



 Art. 13º - Ao regente da componente curricular TCC II compete: 

I - Elaborar,  semestralmente,  o  calendário  das  atividades  da  componente

curricular; 

II - Atender aos discentes matriculados nas componentes curriculares TCC II; 

III - Convocar, sempre que necessário, reuniões com os docentes orientadores e

discentes matriculados na componente curricular TCC II; 

IV - Homologar os membros participantes da banca examinadora. 

V - Garantir declaração de participação aos orientadores do TCC e membros das

bancas examinadoras; 

VI - Receber  e  encaminhar  os  exemplares  do  TCC para  arquivar  na  biblioteca

universitária;

VII - Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

CAPÍTULO VI 

DO DISCENTE

Art. 14º - São responsabilidades do discente no processo de realização do TCC:

I - Cumprir o calendário e datas divulgadas para as atividades das componentes

curriculares  TCC  I  e  TCC  II,  sendo  que  a  inobservância  de  prazos  pode

acarretar prejuízo na finalização das componentes curriculares; 

II - Manter contato com o professor orientador para discussão e aprimoramento de

sua pesquisa, devendo justificar ausências contínuas; 

III - Frequentar  as  reuniões  convocadas  pelos  regentes  das  componentes

curriculares TCC I e TCC II e pelo seu professor orientador, além de realizar as

atividades  que  lhe  forem atribuídas,  com cumprimento  de  no  mínimo  75%

(setenta e cinco por cento) da carga horária prevista na componente curricular

de TCC; 



IV - Elaborar o projeto e a versão final do TCC segundo o “Manual para Elaboração

e  Normalização  de  Trabalhos  Acadêmicos  –  conforme  normas  ABNT”  e  o

exposto neste Manual; 

V - Apresentar ao professor responsável pelas componentes curriculares TCC I e

TCC II o trabalho nos prazos definidos; 

VI - Disponibilizar  aos  integrantes  da  comissão  avaliadora  cópias  dos  TCC nos

prazos definidos; 

VII - Comparecer  em dia,  hora  e  local  determinados  para  apresentar  o  TCC  à

comissão avaliadora;

VIII - Elaborar a versão final do trabalho, considerando as sugestões propostas pela

comissão avaliadora e submetê-la a apreciação do orientador, observando os

prazos finais de entrega do trabalho, 

IX - Entregar uma cópia do TCC em arquivo digital após as correções sugeridas

para o  acervo  do  Curso,  junto  com o  documento de ciência  do  orientador,

sendo que o não cumprimento deste acarretará na reprovação do discente; 

X - Primar  pela  questão  ética  e  legal  na  execução  e  redação  do  TCC,

especialmente em relação ao plágio (Resolução Nº 29, de 28 de abril de 2011);

XI - Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

CAPÍTULO VII 

DA ORIENTAÇÃO

Art. 15º - A escolha do orientador do TCC dar-se-á por meio da indicação do discente e

respectivo  aceite  do  professor  orientador,  que  deverá  ser  um professor  da

UNIPAMPA,  com  formação  nas  áreas  de  atuação  farmacêutica  (Ciências

Biológicas,  Ciências  Químicas e Ciências da  Saúde).  Em data  previamente

definida,  o  orientador  deverá  preencher  e  encaminhar  ao  regente  do

componente curricular o “Termo de Indicação do Professor Orientador” (Anexo

1) e, quando for necessário, indicar o coorientador. 

Art. 16º - São responsabilidades do professor orientador: 

I - Garantir  na  sua  carga  horária,  horas  de  orientação,  conforme  previsão  na

organização pedagógica do Curso; 

II – Orientar o discente na redação do trabalho por meio da utlilização de linguagem

escrita formal e técnica;



III - Indicar referências adequadas à elaboração do TCC; 

IV - Considerar  com o  discente  as  reformulações  necessárias,  orientando-o nas

fases de elaboração do trabalho;

V - Orientar os trabalhos a ele atribuídos de acordo com os critérios estabelecidos

por este regulamento; 

VI – Preencher e encaminhar ao regente o “Termo de Indicação da Comissão de

Avaliação do TCC” (Anexo 2);

 VI – Orientar o discente na elaboração da apresentação do trabalho e na utilização

de recursos audiovisuais;

VII  –  Estimular  o  exercício  da  comunicação  oral,  capacidade  argumentativa,

justificativa de proposições e debate de ideias;

VIII - Autorizar,  conforme Anexo 3,  a etapa de  defesa oral  do trabalho de seu(s)

orientando(s) na componente curricular de TCC II. O não cumprimento desta

etapa  impedirá  ao  discente  a  solicitação  de  defesa  do  TCC,  em  data

estabelecida no plano de ensino semestral, implicando, desse modo, em sua

reprovação na componente curricular. 

IX - Coordenar as bancas examinadoras de seu(s) orientando(s); 

X - Formalizar junto ao Curso de Farmácia os resultados da avaliação do TCC,

através de entrega da ata de reunião da banca devidamente assinada e com a

média aritmética obtida pelo (a) discente (a); 

XI - Entregar a versão final corrigida do TCC, juntamente com o Termo de Ciência

de  Correção  do  Trabalho  (Anexo  4)  assinado,  ao  regente  da  componente

curricular de TCC II;

XII - Orientar o discente quanto à necessidade de observação dos aspectos éticos e

legais  na  execução  e  redação  do  TCC,  em relação  ao  plágio,  integral  ou

parcial, à utilização de textos sem a citação do autor, bem como o uso de obras

como  se  fossem  de  sua  autoria,  conforme  parágrafo  único,  art.  121  da

Resolução 29, de abril de 2011; 

XIII - Controlar  a  frequência  do(s)  discente(s)  sob  sua  orientação,  através  de

instrumento próprio (Anexo 5);

XIV - Comunicar formalmente ao regente das componentes curriculares de TCC I e

TCC II ausências contínuas dos orientandos e/ou apresentação de dificuldades

de acompanhamento da componente curricular, situações que poderão levar à

reprovação na(s) componente(s) curricular(es);



XV - Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Art. 17º - O  discente  pode  contar  com  a  colaboração  de  outro  professor  ou  pós-

graduando  stricto sensu da Universidade, atuando como coorientador, desde

que  obtenha  a  aprovação  do  orientador  e  dos  regentes  do  TCC.  Cada

orientando  poderá  contar  com  a  participação  de  no  máximo  1  (um)

coorientador.

Art. 18º - A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do discente, o que

não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, dentro das

normas  definidas  neste  regulamento,  as  atribuições  decorrentes  da  sua

atividade de orientação.

Parágrafo  único:  O  não  cumprimento  pelo  discente  de  suas  obrigações

autoriza  o  professor  orientador  a  desligar-se  dos  encargos  de  orientação,

através de comunicação oficial aos regentes do TCC.

Art. 19º - O discente deverá ser orientado pelo mesmo professor  orientador e deverá

manter  o  mesmo projeto  nos  componentes  curriculares  TCC I  e  TCC II.  A

substituição do professor orientador ou projeto só poderá ser solicitada pelo

próprio  orientador  e  será  analisada  pelos  regentes  das  componentes

curriculares e pela Comissão de Curso. Nos casos em que o orientador estiver

impedido  de  solicitar  sua  substituição,  esta  providência  ficará  a  cargo  dos

regentes do TCC, conforme inciso III art. 25 da Resolução nº 29, de 28 de abril

de 2011.  

Art. 20º - O professor orientador tem o direito de solicitar interrupção de suas atividades

de orientação discente, devendo apresentar justificativa aos regentes do TCC I

ou TCC II, no prazo mínimo de 2 (dois) meses antes da data de entrega da

versão que seguirá para avaliação da banca avaliadora. 

Art. 21º - A substituição do professor orientador somente poderá ocorrer no prazo citado

no  art.  acima,  mediante  comunicação  e  concordância  dos  regentes  das

componentes curriculares TCC I ou TCC II e aprovação da Comissão de Curso.



CAPÍTULO VIII

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 22º - Para cursar a componente curricular  TCC I será necessária a elaboração e

apresentação de um projeto de pesquisa. O acadêmico deve entregar o projeto

até data definida pelo regente da componente curricular TCC I. O projeto será

avaliado  segundo  instruções  no  Art.  35º.  A avaliação  será  realizada  pela

Comissão Avaliadora designada conforme Art. 33º, a qual é responsável pela

atribuição  da  nota  final  do  discente.  O projeto  de  TCC deverá  obedecer  à

padronização  e  formatação  descrita  no  “Manual  para  Elaboração  e

Normalização  de  Trabalhos  Acadêmicos  –  conforme  normas  da  ABNT”  e

contemplar os seguintes itens: 

I - Título do Projeto; 

II - Introdução: tema, problema, delimitação, hipóteses; 

III - Justificativa (que pode estar contemplada na introdução); 

IV - Objetivos; 

V - Fundamentação Teórica / Revisão Bibliográfica; 

VI - Métodos; 

VII - Cronograma; 

VII - Orçamento; 

IX - Referências. 

Art. 23º - Na  componente  curricular  TCC  II  ocorrerá  a  entrega  da  versão  final  e

apresentação do TCC, a qual representará a nota da componente curricular

TCC II, conforme informações no Art. 37º. Cabe ao orientador definir em qual

formato dar-se-á a versão final do trabalho, podendo o mesmo optar por: 

(a) Trabalho  Acadêmico:  segundo  “Manual  para  Elaboração  e  Normalização  de

Trabalhos Acadêmicos – conforme normas da ABNT (itens 2 e 3). 

(b) Artigo  para  publicação: segundo  “Manual  para  Elaboração  e  Normalização  de

Trabalhos Acadêmicos – conforme normas da ABNT“ ou de acordo com as normas

de revistas indexadas na área das Ciências Farmacêuticas ou afins, cabendo ao

orientador indicar a revista. 

Em ambas opções, o TCC deverá apresentar os seguintes itens:



Elementos pré-textuais:

1. Capa

2. Folha de rosto

3. Folha de aprovação

4. Dedicatória (opcional)

5. Agradecimentos (opcional)

6. Epígrafe (opcional)

Elementos textuais: 

1. Revisão bibliográfica sobre o tema proposto.

2. Proposta de artigo científico (contemplando os itens introdução, materiais e métodos,

resultados/discussão, conclusão e referências).

3. A opção “Artigo para publicação” deve apresentar ainda como  elementos pós-textual

um anexo contendo as normas da revista escolhida.  

Art. 24º - Verificando-se  qualquer  irregularidade  no  TCC,  quanto  à  autoria  discente

(plágio,  falsidade),  durante  o  decorrer  de  todo  o  processo  de  confecção  e

apresentação  do  trabalho,  esta  deverá  ser  comunicada  aos  regentes  das

componentes curriculares.

Parágrafo único: Sendo confirmada a irregularidade, o discente estará automaticamente

reprovado  nas  componentes  curriculares  de  TCC  I  e/ou  TCC  II,  estando  sujeito  às

penalidades administrativas no âmbito da Universidade e em âmbito judicial. 

CAPÍTULO IX

DO PROCESSO DE APRESENTAÇÃO DO TCC À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Art. 25º - O  projeto  do  TCC  I  e  a  versão  escrita  do  TCC  II  devem  ser  entregue

diretamente aos membros da Comissão de Avaliação nos prazos estabelecidos

pelos  planos  de  ensino  das  componentes  curriculares  TCC  I  e  TCC  II,

acompanhados pelos Anexos 6 ou 7, respectivamente.



§ 1º - A entrega do trabalho deverá respeitar horário e local estipulados em cronograma e

deve  ocorrer  em  número  de  cópias  igual  ao  número  de  integrantes  da  Comissão

Avaliadora. 

§ 2º - Constatada necessidade de reformulação do projeto do TCC I, o discente deverá

realizar a reformulação e entregar novamente à Comissão Avaliadora dentro dos prazos

estabelecidos no plano de ensino. No caso do TCC II, o discente será comunicado da

necessidade de reformulação antes da apresentação à Comissão Avaliadora dentro dos

prazos estabelecidos no plano de ensino.

Art. 26º - Os trabalhos serão avaliados quanto a sua estruturação e cumprimento das

orientações formais, sendo devolvido ao discente em data posterior, de acordo

com o cronograma da componente curricular.   

Art. 27º - O professor orientador é responsável pelo agendamento da apresentação do

TCC II à Comissão Avaliadora, devendo observar data e local estipulado em

cronograma. O agendamento de data para a apresentação dos trabalhos só

ocorrerá mediante a entrega do Termo de Autorização de Defesa (Anexo 6). 

Art. 28º - As sessões de apresentação do TCC II são públicas. Situações individuais, que

necessitem de sigilo, deverão ser encaminhadas aos regentes e à Comissão

de Curso. 

Parágrafo  único: Não  é  permitido  aos  membros  da  Comissão  Avaliadora  tornarem

públicos os conteúdos dos TCC, antes da sua apresentação. 

Art. 29º - Como  parte  do  processo  avaliativo  do  TCC  II,  o  discente  deverá  realizar

apresentação oral do trabalho, em até 20 (vinte) minutos, e cada componente

da Comissão de Avaliação terá até 10 (dez) minutos para fazer sua arguição,

dispondo  o  discente  de  outros  10  (dez)  minutos,  para  responder  aos

questionamentos dos avaliadores.



Art. 30º - A  atribuição  da  avaliação,  por  parte  dos  membros  Comissão  Avaliadora,

ocorrerá através de nota individual por avaliador, que levará em consideração

tanto o texto escrito, quanto a exposição oral.  

Art. 31º - O  TCC  redigido  no  formato  de  artigo  deverá  ser  entregue  ao  regente  da

componente curricular de TCC II, junto com o Termo de Ciência de Entrega da

Versão Final (Anexo 4) e o Termo de Autorização de Publicação do Trabalho,

assinada  pelo  professor  orientador  (Anexo  8)  e  disponível  no  site  da

UNIPAMPA  em  .

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/files/2018/07/termo-de-

autorizacao-graduacao-especializacao-mestrado-doutorado.pdf. 

CAPÍTULO X

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Art. 32º - Das atribuições dos Componentes da Comissão de Avaliação: 

I - Examinar os trabalhos a estes consignados dentro do prazo estabelecido (sete

dias a contar da data de encaminhamento para análise); 

II - Reunir-se com os demais componentes da Comissão de Avaliação para análise

final do TCC, em data previamente definida; 

III - Atribuir  notas aos trabalhos examinados de acordo com o estabelecido nas

fichas de avaliação;  

IV - Encaminhar por escrito as considerações sobre o trabalho avaliado, para que o

discente possa fazer as correções necessárias; 

V - Assinar, junto com os demais componentes, a ata de reunião da comissão de

avaliação.

Art. 33º - A Comissão de Avaliação do TCC I será composta por no máximo 2 (dois)

membros, indicados pelo professor orientador e referendados pelo regente da

componente curricular de TCC I, sendo:  

(a) um dos membros, obrigatoriamente, um professor universitário; 



(b) o segundo membro poderá ser um profissional com curso de graduação, inclusos,

discentes de pós-graduação; desde que sua área de atuação tenha relação com a

área de abrangência do TCC. 

CAPÍTULO XI

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Art.  34º  - As  componentes  curriculares  TCC I  e  TCC II  terão  critérios  de  avaliação

específicos  e  diferentes  entre  si,  em  virtude  de  possuírem  objetivos

diferenciados  no  processo  de  elaboração  do  TCC.  Esses  critérios  serão

estipulados nos respectivos planos de ensino. 

  

Art.  35º  - Na componente curricular TCC I,  a avaliação do (a)  discente  será feita da

seguinte forma:

§  1o  Para  efeitos  da  avaliação  (Anexo  6),  o(a) discente  será  avaliado  por  seu(ua)

professor(a) orientador(a) e  por  uma  Comissão  de  Avaliação,  a  ser  indicada  pelo(a)

orientador(a), 

§ 2o A Comissão de Avaliação desempenha o papel de qualificar o projeto de pesquisa e

avaliar o desempenho do discente nesta etapa. A avaliação do projeto contemplará os

seguintes itens: 

I -  Qualidade: estrutura do projeto, consistência da revisão bibliográfica, atualização das

referências, atendimento aos objetivos da componente curricular de TCC I;

II - Relevância: importância do projeto para o conhecimento científico e para a sociedade; 

III - Coerência: conexão ou lógica entre delimitação, objetivos e métodos.

PARÁGRAFO ÚNICO:  os  itens  citados  acima  serão  avaliados  dentro  dos  tópicos  de

introdução, referencial teórico, objetivos, metodologia, e cronograma e exequibilidade. 

§  3º  -  Caberá  ao(á)  professor(a) orientador(a) realizar  a  avaliação  de  desempenho

discente, considerando os seguintes itens (Anexo 6): 



I-  Frequência no contato com o orientador;

II-  Interesse e responsabilidade na elaboração do trabalho;

III- Organização no planejamento e execução das tarefas;

IV-  Interesse em buscar a coleta de dados em bases científicas;

V- Conclusão do TCC conforme metas estabelecidas.

§ 4º - A nota final do projeto de TCC I corresponderá a média das notas 1 e 2, conforme

segue:

- NOTA 1: nota do professor(a) orientador(a) (50% da nota final) 

- NOTA 2: média das notas da Comissão Avaliadora, composto por 2 avaliadores (50% da

nota final).

Art. 36º - Na componente curricular TCC II, a avaliação do (a) discente será realizada da

seguinte forma: 

§  1º  -  Caberá  ao(á)  professor(a) orientador(a) realizar  a  avaliação  de  desempenho

discente, denominada Nota 1, considerando os seguintes itens (Anexo 7): 

I-  Frequência no contato com o orientador;

II-  Interesse e responsabilidade na elaboração do trabalho;

III- Organização no planejamento e execução das tarefas;

IV-  Interesse em buscar a coleta de dados em bases científicas;

V- Conclusão do TCC conforme metas estabelecidas.

Parágrafo único: A avaliação insatisfatória por parte do orientador (nota inferior a 6,0)

determina  a  reprovação  do  discente,  sem  necessidade  de  avaliação  por  parte  da

Comissão de Avaliação. 

§ 2o  A avaliação do manuscrito do TCC II  pelos membros da Comissão de Avaliação

deverá observar os seguintes aspectos (Anexo 7): 

I - Escolha do tema: observar a relevância e originalidade na escolha; 

II - Clareza no raciocínio: exposição clara de resultados, discussão e conclusão; 

III -  Referências: atualizadas, pertinentes ao tema, provenientes de revistas indexadas,

idoneidade das referências; 



IV - Redação: redação da monografia de acordo com normas da ABNT.  

PARÁGRAFO ÚNICO:  os  itens  citados  acima  serão  avaliados  dentro  dos  tópicos  de

introdução,  referencial  teórico,  objetivos,  metodologia  e  resultados,  e  discussão  e

conclusão. 

§ 3o - Caberá a mesma comissão avaliar a apresentação oral do trabalho do respectivo

discente.  A avaliação  da  apresentação  do  TCC  II  pelos  membros  da  Comissão  de

Avaliação deverá observar os seguintes aspectos (Anexo 7): 

I – Uso de ilustrações, textos, 

II – Recursos didáticos empregados; 

III – Objetividade e clareza; 

IV – Adequação ao tempo;

V – Domínio do assunto (capacidade de arguição) 

§ 4o – As notas atribuídas pela  Comissão Avaliadora,  denominada NOTA 2,  terão os

pesos de 7 e 3 para o trabalho escrito e a apresentação oral, respectivamente. 

§ 5º - A nota final do projeto de TCC II corresponderá ao seguinte critério:

 - NOTA 1: nota do professor(a) orientador(a) (30% da nota final) 

- NOTA 2: média das notas da Comissão Avaliadora, composto por 2 avaliadores (70% da

nota final).

Art. 37º - O discente será reprovado nas componentes curriculares TCC I e TCC II por: 

I - Falta de frequência. A frequência do discente será controlada pelo professor

orientador  (Anexo  5)  e  encaminhada  ao  professor  responsável  pela

componente curricular, em prazo definido no plano de ensino semestral; 

II - Não atingir o desempenho mínimo estipulado pelos professores da componente

curricular,  ou seja,  não atingir  a nota mínima de 6,0 (seis) pontos,  devendo

cursá-la novamente; 



III - Não entregar a versão final do TCC em arquivo digital, contendo as correções

sugeridas pela Comissão de Avaliação, mesmo após ter sido notificado por seu

professor orientador ou pelo regente da componente curricular TCC II.  

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 38º - Compete  ao  Colegiado  do  Curso  de  Farmácia  fazer  cumprir  o  presente

regulamento,  o  Regimento  Geral  da  Universidade  e  as  Resoluções  dos

Colegiados da Instituição.

Art. 39º - Os  casos  omissos  a  este  regulamento  serão  analisados  e  decididos  pelo

Colegiado do Curso de Farmácia.  

Art. 40º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação em ata da reunião

de colegiado, revogando-se as disposições em contrário.  

Aprovado pelo colegiado do Curso de Farmácia em --/--/2019.



TERMO DE INDICAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR (Anexo 1)

Ào(Á) regente do Componente Curricular (  ) TCC I (  ) TCC II

Nome do (a) Discente:

__________________________________________________________________________Matrí

cula.: ____________________

Informo  que  desenvolverei  o  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  intitulado

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,  e  o  (a)

docente ________________________________________ concordou em orientar esse trabalho, a

partir desta data. Declaro conhecer as normas de elaboração e apresentação do Trabalho de

Conclusão de Curso de Farmácia e segui-las fielmente.

Cordialmente,

_____________________________

Assinatura do (a) Discente

_____________________________

Assinatura do (a) Orientador (a)

Uruguaiana, _____de ___________ de ________.



TERMO DE INDICAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TCC I OU II
(Anexo 2)

Ào(Á) regente do Componente Curricular (  ) TCC I (  ) TCC II

Nome do (a) Orientador (a): 

__________________________________________________________________________

Título do Projeto: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Informo que a Comissão de Avaliação do Projeto de TCC ______ , desenvolvido pelo (a) discente 

________________________________________________  será composta pelos seguintes 

membros:

1º membro: ________________________________________________ (Orientador (a))

2º membro: ________________________________________________

3º membro: ________________________________________________

Cordialmente,

_____________________________

Assinatura do (a) Discente

_____________________________

Assinatura do (a) Orientador (a)

Uruguaiana, _____de ___________ de ________.



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DEFESA DO TCC II (Anexo 3)  

Eu,__________________________ professor (a) orientador (a), autorizo a defesa do Trabalho de

Conclusão  de  Curso  do  (a)  discente  __________________________

matrícula .________________, regularmente matriculado (a) na componente curricular de TCC II.

Cordialmente,

____________________________

Assinatura do (a) Orientador(a)

____________________________

Assinatura do (a) Discente (a)

Uruguaiana, _____de ___________ de ________.



TERMO DE CIÊNCIA DE ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TCCII (Anexo 4)  

Eu,.________________________________  professor  (a)  orientador,  declaro  estar  ciente  da

correção  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  do  (a)

discente____________________________________,  matrícula  ______________,  regularmente

matriculado (a) na componente curricular de TCC II, de acordo com as recomendações/sugestões

da Comissão de Avaliação.

Cordialmente,

____________________________

Assinatura do (a) Orientador(a)

____________________________

Assinatura do (a) Discente

Uruguaiana, _____de ___________ de ________



.

FICHA DE FREQUÊNCIA – (  ) TCC I (  ) TCC II  

(Anexo 5)

Nome do (a) Discente: 

________________________________________________________________

Matrícula.:_______________

Nome do (a) Professor (a) Orientador (a): 

________________________________________________________________

Atividade Data Horário
Assinatura do (a)

orientador (a)

Assinatura do (a)

discente
 



FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TCC I (Anexo 6)

Nome do (a) Discente: 

____________________________________________________________________

Título do Trabalho: 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Nome do(a) Professor(a) Orientador(a): _________________________________

Nome do(a) Avaliador(a)  ______________________________________________

ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO (1 A 10)
1 - DESEMPENHO DO DISCENTE NA EXECUÇÃO DO TCC

  (Avaliação exclusiva do Professor Orientador)
1.1 Frequência no contato com o orientador

1.2 Interesse e responsabilidade na elaboração do trabalho

1.3 Organização no planejamento e execução das tarefas

1.4 Interesse em buscar a coleta de dados em bases científicas
1.5 Conclusão do projeto de TCC conforme metas estabelecidas

2 - CONTEÚDO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (Avaliação exclusiva da
Comissão Avaliadora – Avaliador 1)

2.1 Introdução

2.2. Referencial Teórico
2.3 Atendimento aos objetivos propostos
2.4 Metodologia
2.5 Cronograma e exequibilidade

TOTAL DE PONTOS

____________________________________
Assinatura do (a) Avaliador (a)

Uruguaiana, ________ de ____________ de ______.



FICHA DE AVALIAÇÃO DO TCC II (Anexo 7)

 Nome do (a) Discente: 

_____________________________________________________________________

Título do Trabalho: 

______________________________________________________________________

Nome do (a) Professor (a) Orientador (a) ____________________

Nome do (a) Avaliador (a): _____________________________

_________________________________________
Assinatura do (a) Avaliador (a)

Uruguaiana, ________ de ____________ de ____.

ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO (1 A 10)
1 - DESEMPENHO DO DISCENTE NA EXECUÇÃO DO TCC

 (Avaliação exclusiva do Professor Orientador) 
1.1 Frequência no contato com o orientador 
1.2 Interesse e responsabilidade na elaboração do trabalho 
1.3 Organização no planejamento e execução das tarefas
1.4 Interesse em buscar a coleta de dados em bases científicas
1.5 Conclusão do TCC conforme metas estabelecidas

2 - APRESENTAÇÃO/DEFESA 
(Avaliação exclusiva da Comissão Avaliadora)   

 Postura
2.1 Uso de ilustrações, textos, etc
2.2 Recursos didáticos empregados
2.3 Objetividade e clareza

 Sequência do desenvolvimento 
2.4 Adequação do tempo
2.5 Domínio sobre o assunto

3 - CONTEÚDO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
(Avaliação exclusiva da Comissão Avaliadora)   

3.1 Introdução
3.2 Referencial Teórico
3.3 Atendimento aos objetivos propostos 
3.4 Metodologia e resultados
3.5 Discussão e Conclusão

TOTAL DE PONTOS



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO TRABALHO (Anexo 8)  


