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Normativas para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 2°- 2017

As  normativas  do  Trabalho  de  Conclusão  do  Curso,  apresentadas  neste  contexto,  visam  atender  as

deliberações feitas em reunião de colegiado e das discussões e sugestões dos membros no decorrer dos

trabalhos e tem o intuito de esclarecer as fases do TCC.

   Fases do TCC:

As fases que compõem o TCC estão descritas a seguir e servem para os alunos que estão cumprindo

a grade curricular do curso de Farmácia e apresentarão no final do corrente ano. Sendo elas:

 Pré-projeto:

O pré-projeto é um esboço do que será o TCC do aluno, o qual deverá ser confeccionado de maneira

simples e breve, mas de forma a deixar um pequeno panorama do que será o TCC.

Nele deve constar, no mínimo:

o Capa com Título e seguindo o modelo que consta no manual do TCC disponibilizado no
site da instituição.

o Objetivo.
o Justificativa.
o Metodologia.
o Introdução.
o Cronograma.
o Pelo menos três referências bibliográficas.

O aluno o fará mediante instruções de seu orientador cumprindo com as normativas e entregará à

coordenação.

 Apresentação:

A apresentação do TCC é a fase na qual o aluno apresenta seu trabalho em modelo de slides

em PowerPoint a uma banca que avaliará o trabalho, estabelecerá as alterações necessárias para a

adequação do mesmo e deliberará sobre a aprovação do aluno.



TCC finalizado:

É  a  fase  na  qual  o  aluno  realizou  as  alterações  estabelecidas  pela  banca  avaliadora  e

submeteu seu trabalho à apreciação de seu orientador para que o mesmo verifique o cumprimento

por parte do aluno. Somente, então, assinará o “formulário de versão final” (devidamente preenchido)

que autoriza o aluno a protocolar o TCC finalizado junto à secretaria da coordenação numa única

impressão.

Modelo:

O modelo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) poderá ser entregue no formato de artigo ou de

monografia.

Formato de Artigo:

O aluno, em concordância com seu orientador, deverá escolher uma revista Farmacêutica ou uma

revista científica da temática do TCC ou nas normas do WEA da IES.

Neste caso, o aluno deverá seguir as normativas da revista escolhida e entregará  o TCC final

acompanhado das mesmas para a adequada avaliação do trabalho pela banca avaliadora.

Formato de Monografia:

O aluno deverá seguir o modelo e as normativas postadas no site da instituição, seguindo as normas

da ABNT 2011.

 Entrega do TCC:

O  TCC  deverá  ser  entregue  em  três  vias  acompanhadas  do  “formulário  de  deposição  para  a

apresentação”(modelo monografia ou artigo que, neste caso, deverá acompanhar as normas da revista em

cada  cópia),  onde  consta  a  assinatura  do  orientador  autorizando  e  habilitando  o  TCC para  a  fase  de

apresentação.  Anexo  a  esses  documentos,  o  aluno  deverá  entregar  o  Relatório  de  encontro  com o

orientador  em forma de tabela, contendo data do encontro com o orientador, atividade e assinaturas dos

alunos e visto do orientador em cada uma delas. Lembrando que deverão ser realizados dois encontros por

mês, pelo menos, até a entrega do TCC finalizado.



    Datas de Entrega:

As datas de entrega estão em conformidade com as estabelecidas pela a coordenadora e devem ser

cumpridas pelos alunos e seus respectivos orientadores, do contrário irá comprometer a apresentação para o

final do semestre do corrente ano.

   
   Para a apresentação em Dezembro:

Os alunos que farão a apresentação do TCC no mês de novembro deverão entregar três impressões

(encadernadas, se monografia) no formato escolhido, na secretaria, até o  dia 06 de novembro de 2017.

Este procedimento é denominado de deposição do TCC.

As  apresentações  do TCC ocorrerão no período de  21 a 24 de novembro  2017.  O aluno fará as

alterações estipuladas pela banca avaliadora e apresentará ao seu orientador para que este possa apreciar o

cumprimento dessas alterações. Somente, então, o aluno poderá protocolar na secretaria, onde entregará a

versão final do TCC em uma única impressão, acompanhada do “formulário de versão final” assinado pelo

seu orientador. No caso de ser artigo, também deverá entregar as normativas da revista escolhida.

A versão final do TCC (única impressão e, se monografia, encadernada) deverá ser protocolada na

secretaria entre 27 de novembro a 02 de dezembro.

Profa.Dra. Luciana Bizeto
Coordenadora do Curso de Farmácia
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