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PORTARIA COBIP Nº 9, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022

  

Institui  Normas Complementares do
Trabalho de Conclusão do Curso de
Graduação em Ciências Biológicas  (Grau
Bacharelado) e dá outras providências.

A COORDENADORA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DO INSTITUTO
DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DO PONTAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLÂNDIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 71 e 73 do Regimento Geral da
UFU, aprovado(a) pelo Conselho Universitário: 294ª reunião, de 26/11/1999.

CONSIDERANDO o Art. 172 da Resolução CONGRAD 15/2011 que aprova as Normas
Gerais da Graduação da Universidade Federal de Uberlândia, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a deliberação do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas ocorrida em
reunião ordinária ocorrida em 15/02/2022;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23117.057199/2020-98.
 
R E S O LV E :
Art. 1º  Instituir e aprovar as Normas Complementares do Trabalho de Conclusão do Curso

de Graduação em Ciências Biológicas (Grau Bacharelado).

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º   Para obter o título de Bacharel no Curso de Ciências Biológicas do Instituto de
Ciências Exatas e Naturais do Pontal, o aluno deverá desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) sob a orientação de um professor da Universidade Federal de Uberlândia nos componentes
curriculares TCC I (FACIP 32611) e TCC II (FACIP 32711).

Parágrafo único. O discente deverá se matricular nos componentes curriculares supra citados,
onde: o componente curricular TCC I resultará na elaboração do projeto de pesquisa a ser desenvolvido e na
apresentação de um relatório de atividades com resultados parciais e o componente curricular  TCC II
consistirá na continuação e finalização do trabalho.

Art. 3º   O 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. 

§ 1º O TCC deverá ser redigido em um programa de edição de texto em página configurada
no formato A4 (210 mm x 297 mm). O texto deverá ter alinhamento justificado e margens de 2,5 cm nos
lados esquerdo, direito, superior e inferior. Deverá apresentar espaçamento duplo e fonte Times New
Roman, tamanho 12, na cor preta.

§ 2º O TCC deverá ser composto por:  
1) Elementos pré-textuais: 
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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.

e) Resumo (obrigatório), contendo, no máximo, 250 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)  Texto:  O texto deverá ser organizado na forma de um artigo científico pleno ou de
monografia, contendo os seguintes itens:

a) introdução; 
b) objetivos; 
c) metodologia;
d) resultados;
e) discussão;  
f) conclusão, e;
g) referências.
Em caso de escolha pelo formato de artigo científico pleno, os autores (orientando e

orientador) devem escolher uma revista científica da área de pesquisa e seguir as normas de editoração,
incluindo formatação das citações, referências bibliográficas, tabelas e figuras. As normas da revista
escolhida devem ser apresentadas como anexo.  Em caso de escolha pelo formato de monografia a
formatação para citações, referências bibliográficas, tabelas e figuras deverá seguir as normas da ABNT.

3) Elementos pós-textuais: 
a) Considerações finais (opcional);
b) Apêndices (opcional);
c) Anexos (incluir as normas da revista escolhida).

CAPÍTULO II

APROVAÇÃO NO COMPONENTE CURRICULAR TCC II

Art. 4º   Será considerado aprovado o estudante que obtiver média superior a 60 pontos e
entregar todos os documentos solicitados dentro do prazo estabelecido pela Coordenação do Curso de
Ciências Biológicas.

§ 1º   O Colegiado do Curso de Ciências Biológicas definirá cronograma de avaliação das
defesas a ser publicado semestralmente pela coordenação do curso.

§ 2ºA avaliação do TCC deverá ser  feita por uma banca examinadora composta pelo
orientador e dois profissionais da área, com título mínimo de especialização. Os trabalhos a serem avaliados
deverão ser enviados eletronicamente via Processo SEI e poderão ter versão impressa a ser enviada por
correspondência aos avaliadores, cabendo ao aluno a responsabilidade pela impressão do documento.

§ 3ºA nota final no componente curricular TCC II será a média das notas (de 0 a 100 pontos)
atribuídas pela banca.



CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS PARA COLAÇÃO DE GRAU

Art. 5º A defesa do Trabalho de conclusão de curso é um dos requisitos necessários para a
integralização curricular e colação de grau, devendo ser observados os demais requisitos em conformidade
com a Resolução CONGRAD UFU 15/2011;

Art. 6º A secretaria geral do ICENP abrirá processo no Sistema Eletrônico de Informações
para cada Trabalho de Conclusão de Curso a ser defendido com a devida inclusão do cronograma e
orientações 15 dias antes da finalização do semestre letivo conforme calendário acadêmico UFU;

§ 1º É atribuição do orientador(a)  inserir  a documentação pertinente à defesa em
conformidade com o artigo 7º;

§ 2º A coordenação somente enviará para o Setor de Controle Acadêmico a declaração
necessária como um dos requisitos para a diplomação  do discente após a finalização do processo com a
entrega da documentação;

Art. 7º São documentos necessários para finalização do processo que torna o discente apto a
colar grau:

§ 1º Ata de Defesa de   TCC (Documento Modelo SEI: Ata de Defesa – Graduação,
disponível no ambiente ICENP) devidamente assinado pelos membros da banca examinadora (ver instrução
para cadastro e assinatura de membros externos quando for o caso);

§ 2º Comprovante da publicação do Trabalho de Conclusão de curso no Repositório
Institucional da UFU em conformidade com o  artigo 2o da Portaria/PROGRAD No 8 de 19 de maio de
2017;

§ 3º   Lançamento dos resultados dos componentes curriculares TCC I e TCC II no Portal
Docente da UFU pelo professor(a) orientador(a);

§ 4º  Inclusão no processo pela secretaria das declarações de participação dos membros
avaliadores da banca para assinatura da coordenação do curso.

Art. 8º A Secretaria Geral do ICENP terá como atribuição auxiliar nas questões técnicas e
administrativas referentes à instrução do processo, elaboração de documentos e suporte aos usuários.

 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Ciências Biológicas;
Art. 10º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 

SABRINA COELHO RODRIGUES
Coordenadora de curso de graduação em Ciências Biológicas

Portaria de Pessoas UFU Nº 3.809, de 30 de Setembro de 2021
Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal - ICENP

Universidade Federal de Uberlândia - UFU
 

Documento assinado eletronicamente por Sabrina Coelho Rodrigues, Coordenador(a), em
22/02/2022, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3396228 e o
código CRC 32604206.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ANEXO 1 – MODELO DA CAPA DO TCC

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS 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
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DO PONTAL

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
 
 

Título do Trabalho de Conclusão de Curso
 
 

Nome do autor
 

Nome do orientador
Nome do coorientador (se houver)

 
 

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

 
 

Referência: Processo nº 23117.057199/2020-98 SEI nº 3396228


