
NORMAS DO TRABALHO FINAL DE CURSO 

 

Normas para a realização do Trabalho Final de Curso do componente curricular Estágio Supervisionado V do 

Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do ICENP/UFU 

 

 

1. Introdução 

 O Trabalho de Final de Curso (TFC) é uma atividade obrigatória para a finalização do componente curricular 

Estágio Supervisionado (ES) V – Licenciatura. 

 

2. Condições para elaboração do TFC 

 O TFC será elaborado a partir do Estágio Supervisionado IV, como obrigatório. 

 O TFC deverá ser elaborado sobre um tema específico pelo/a licenciando/a, relacionado ou não à experiência 

de estágio, podendo contemplar temas da área da educação e da área dos componentes curriculares específicos do curso. 

O TFC deve ser original, preferencialmente. 

 O TFC deverá ser distribuído, de comum acordo, entre os docentes do Curso de Ciências Biológicas – 

Licenciatura e dos demais professores/as dos cursos de Licenciatura do ICENP/UFU os/as alunos/as para a orientação e 

realização dos TFCs.  

 O TFC deverá ser elaborado a partir:  

a) de atividades, práticas ou não, realizadas nas escolas de estágio ou em atividades dos diferentes componentes 

curriculares do curso, desde que relacionadas à área da Educação; 

b) da problematização de dados colhidos durante o Estágio Supervisionado; 

c) do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão, que tenham caráter de prática; ou 

d) de atividades de pesquisa bibliográfica, estando referenciada em conhecimento produzido em uma das áreas de 

conhecimento da Biologia relacionadas com a Educação. 

  

 

3. Objetivos  

  O TFC tem por objetivos: 

- desenvolver a capacidade investigativa, argumentativa e de escrita sobre a temática abordada, de maneira 

fundamentada e coerente com as experiências vivenciadas durante sua formação inicial, contribuindo para a formação 

profissional e científica do/a licenciando/a; 

- promover a investigação da prática docente no exercício da profissão. 

 

4. Orientação do Trabalho Final de Curso 

 O docente do ES IV deverá esclarecer aos/às discentes que busquem entre os docentes do Curso de Ciências 

Biológicas – Licenciatura e dos demais professores/as dos cursos de Licenciatura do ICENP/UFU o/a seu/sua 

orientador/a.  

 A definição do/a orientador/a deverá ser realizada até sessenta dias após o início do componente curricular 

Estágio Supervisionado IV, mediante carta de aceite assinada pelo orientador, a qual deverá ser apresentada ao/à 

docente do componente curricular Estágio Supervisionado IV, via e-mail. 

 Cada orientador poderá ter um máximo de 02 (dois) discentes sob a sua orientação, por dois semestres 

sequenciais e que correspondam aos períodos em que os dois discentes cursem os ES IV e ES V, ou seja, no primeiro 

semestre terá 2 alunos que cursam o ES IV e no semestre seguinte os mesmos 2 alunos que cursarão o ES V.  

 

5. Modalidade e apresentação do Trabalho Final de Curso 

 O TFC será elaborado no formato de artigo (de acordo com as normas da revista escolhida ou do evento). O 

discente deverá expressar domínio e capacidade de reflexão crítica sobre o conteúdo abordado, realizando-o com rigor 

técnico-científico.  

A apresentação do TFC será por meio de Roda de Conversa. 

 

 

6. Procedimentos necessários  

 O TFC será desenvolvido sob orientação acadêmica de um docente do curso de Ciências Biológicas – 

Licenciatura e/ou dos demais professores/as dos cursos de Licenciatura do ICENP/UFU. Os procedimentos necessários 

são: 

1. Projeto 

a) elaboração de um plano de execução do TFC, durante o ES IV 

b) desenvolvimento e/ou execução das atividades previstas no plano, durante o ES IV e V 

2. Elaboração do artigo 

c) elaboração do artigo pelo discente, durante o ES V  

3. Entrega do TFC à Comissão Avaliadora: a ser informada. 



4. Apresentação do TFC: a ser informada. 

5. Correções do artigo pelo/a discente, após a apresentação, e entrega do mesmo para o docente do componente 

curricular ESV. 

6. Envio para publicação e/ou apresentação em evento. 

 

7. Modelo do Trabalho Final de Curso – TFC 

 

O Trabalho de Final de Curso (TFC) deve ter como tema assuntos, preferencialmente, relacionados às experiências 

dos/as licenciandos/as durante a realização do estágio supervisionado desenvolvido ao longo de cinco semestres. Poderá 

ser um trabalho de pesquisa inédito, de revisão bibliográfica ou relato de experiência. 

O TFC deverá ser impresso em uma só face de folha branca, no formato A4 (210 mm x 297 mm) na cor preta. Usar 

espaçamento 1,5 e fonte Times New Roman tamanho 12. Configurar páginas com 2,5 cm de margens esquerda, direita 

superior e inferior.  

 

As partes do TFC são:  

1) elementos pré-textuais, 

2) texto e 

3) elementos pós-textuais. 

 

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).  

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, 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.  

 

Texto O texto deverá ser organizado na forma de um artigo, contendo, no mínimo 10 páginas, e os seguintes itens: 

a) introdução (apresentação do tema, problematização e justificativa) 

b) objetivos  

c) fundamentação teórica 

d) metodologia 

e) apresentação e discussão dos resultados 

f) considerações finais 

g) referências  

 

Elementos pós-textuais  

a) Apêndices (documento ou texto elaborado pelo/a licenciando/a, ex.: questionário, etc.) 

c) Anexos (documento ou texto não elaborado pelo/a licenciando/a exemplo: lei, matéria de uma revista, etc.). 

 

DATA DA ENTREGA DO TFC para verificação para o/a professor/a que estiver orientando o/a licenciando/a: a ser 

informada 

 

DATA DA ENTREGA DO TFC para os professores da banca: a ser informada 

 

DATA E APRESENTAÇÃO DO TFC  Apresentação oral 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. Poderá usar o data show. O local das apresentações será divulgado antecipadamente.  

 

BANCA EXAMIDORA – Será composta por dois professores, sendo um do Curso de Ciências Biológicas ou dos 

demais cursos de Licenciatura do ICENP, e outro oriundo da Educação Básica, preferencialmente, um daqueles que 

acompanharam os licenciandos durante a realização do Estágio Supervisionado. 

 

APROVAÇÃO NO TFC – o valor do TFC é de 100 pontos e será aprovado/a o/a licenciando/a que obtiver até o 

mínimo de 60 pontos.  

 



APRESENTAÇÃO DO TFC EM EVENTOS E/OU PUBLICAÇÃO – se após as considerações dos componentes da 

Banca, for necessário fazer modificações e/ou correções no TFC, o/a licenciando/a fará as mesmas. Após isso, entregará 

o TFC ao/à professor/a do componente curricular Estágio Supervisionado V, em forma de artigo, até o dia a ser 

informado. O mesmo poderá ser apresentado em eventos ou ser publicado em revistas.  

 

8. Comissão Avaliadora 

a) A nomeação dos membros da Comissão Avaliadora será até 30 dias antes da data de defesa do TFC; 

b) A entrega do artigo à Comissão Avaliadora do TFC, na versão on-line, até 10 dias antes da data de apresentação do 

TFC; 

c) a Comissão Avaliadora será composta pelo professor orientador e mais dois componentes nomeados pela 

Coordenação do Curso de Ciências Biológicas, sendo um/a deles/as, preferencialmente, oriundo da Educação básica e 

que tenha acompanhado o/a licenciando durante a realização do Estágio Supervisionado. 

d) entrega da versão final corrigida do artigo em meio digital ao/à orientadora/a e ao/à docente do ES V. 

1. Roda de Conversa  

 A comissão avaliadora do TFC constituirá a Roda de Conversa junto com os licenciandos que apresentarão 

seus artigos, oralmente. Cada Roda de Conversa, deverá ser constituída de até seis licenciandos, tendo cada um deles 10 

a 15 minutos para suas respectivas apresentações. Os professores avaliadores terão de 40 a 60 minutos para as 

considerações de todos TFCs apresentados de acordo com Anexo 3. 

 

9. Avaliação do Trabalho Final de Curso 

 De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura (PPC 2012-1), o TFC 

terá a pontuação de 100 pontos. Este valor será somado à pontuação do componente curricular Estágio Supervisionado 

V que também é de 100 pontos. A média decorrente destas duas pontuações será o resultado final para a aprovação do 

aluno no componente curricular Estágio Supervisionado V. 

 Será aprovado o/a estudante que obtiver média igual ou superior a 60 pontos.  

 

10. Emissão de declarações 

 O/a docente do componente curricular Estágio Supervisionado V ficará responsável pela emissão das 

Declarações para a Banca Examinadora, do formulário de avaliação do TFC e das Declarações dos/as discentes, 

mediante a entrega da versão final do TFC. Todas as declarações deverão ser assinadas, também, pelo/a Coordenador/a 

do Curso de Ciências Biológicas. 

 

 

 Ituiutaba, 26 de fevereiro de 2019. 

 

COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Curso de Ciências Biológicas – ICENP/UFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1: MODELO CAPA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

NOME DO/A ALUNO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCAR O TÍTULO DO TRABALHO FINAL DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITUIUTABA 

2019.1 

 

 



 

 

ANEXO 2: MODELO DE FOLHA DE ROSTO  

 

NOME DO/A ALUNO/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCAR O TÍTULO DO TRABALHO FINAL DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Curso apresentado ao Curso de 

Ciências Biológicas do Instituto de Ciências Exatas e 

Naturais do Pontal da Universidade Federal de 

Uberlândia, como requisito parcial para a aprovação na 

disciplina Estágio Supervisionado V. 

 

Orientador/a: Prof./ª Dr./ª (nome de quem for o/a 

orientador/a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ituiutaba 

2019.1 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3  
 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE CURSO 

Componente Curricular: Estágio Supervisionado V 

Responsável: Prof/.ª  

Título do trabalho:  

Nome do/a aluno/a:  

 

 

Critérios de Avaliação Valores Pontos 

Obtidos 

Clareza e domínio na apresentação dos resultados na apresentação oral 15  

Clareza objetividade, comunicabilidade do tema, problema, objetivos e 

metodologia 

15  

Relevância e alcance social/impacto na sociedade 15  

Fundamentação teórica 15  

Linguagem: adequação, com correção e fluência 10  

Adequação da exposição ao tempo disponível 10  

Impacto na formação docente 10  

Autenticidade de conteúdo 10  

Total 100  

 

Observações: 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Nome do/a avaliador/a:___________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do/a avaliador/a:_________________________________________________________ 

 

 

 

Ituiutaba, ___ de _______ de 2019 


