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  Dispõe sobre as normas complementares para o desenvolvimento dos Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) do curso de Engenharia de Materiais do campus de Londrina.

 

O COLEGIADO DE CURSO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DO CAMPUS LONDRINA DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ , no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 4º, inciso
16 do Regulamento do Colegiado de Curso de Graduação e Educação Profissional da UTFPR aprovado pelo CONSELHO DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA UNIVERSIDADE
TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ na Resolução nº 103/19, de 27 de novembro de 2019; considerando a necessidade de regulamentar as normas complementares para as a�vidades do Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Engenharia de Materiais do campus de Londrina;

considerando a Resolução COGEP nº 180, de 05 de agosto de 2022;

considerando a Instrução Norma�va PROGRAD/UTFPR nº 8, de 26 de novembro de 2021;

considerando a Resolução Conjunta COPPG/COGEP nº 1, de 10 de novembro de 2021;

considerando a Portaria do Diretor-Geral do campus de Londrina nº 31, de 14 de março de 2022;

considerando o que consta no processo SEI nº 23064.016846/2020-74, documento 2685814;

considerando o que consta no processo SEI nº 23064.020277/2022-23, 
 

 

R E S O L V E:

Art. 1º Esta Instrução Norma�va estabelece as normas complementares para o desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Engenharia de Materiais do campus de

Boletim de Serviço Eletrônico em 27/10/2022 



Londrina e foi elaborada a par�r das discussões realizadas em reuniões do Colegiado do Curso de Engenharia de Materiais, campus Londrina. O documento foi produzido a par�r do Regulamento
de Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação da UTFPR - Resolução nº 180 – COGEP, de 05 de agosto de 2022.

 

CAPÍTULO I 
DAS CARACTERÍSTICAS

Art. 2º No curso de Engenharia de Materiais, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser desenvolvido de forma individual ou em dupla. 

Parágrafo único. A formação da dupla é definida no TCC1 no período determinado pelo professor responsável pelo TCC (PRATCC).

Art. 3º Não será permi�do ao estudante desenvolver o TCC apresentando os mesmos resultados da a�vidade de Iniciação Cien�fica (IC).

Art. 4º As atribuições do Coordenador do Curso, do professor responsável pelo TCC, do professor orientador e dos estudantes seguem as normas es�puladas  pela Resolução nº 180/2022 – COGEP).

CAPÍTULO II 
DO TCC1

 

Art. 5º O TCC1 consiste na elaboração de projeto de trabalho cien�fico e/ou tecnológico, envolvendo temas abrangidos pelo curso.

Art. 6º Durante cada semestre, o professor responsável pelo TCC divulgará aos estudantes, orientadores e demais professores do DAEMA os prazos referentes à definição de orientador e à entrega
de toda a documentação.

Art. 7º Para formalizar o aceite de orientação por parte do orientador, o estudante ou a dupla deverá entregar ao professor responsável pelo TCC o Termo de Compromisso de Orientação (Apêndice
3), devidamente preenchido e assinado pelo professor orientador.

Art. 8º O projeto de pesquisa deverá ser elaborado de acordo com as normas técnicas para a elaboração de trabalhos acadêmicos e deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes itens: Introdução,
Obje�vos, Jus�fica�va, Referencial Teórico, Materiais e Métodos, Resultados Esperados, Cronograma e Referências. Todo o projeto deve estar con�do em no máximo 30 (trinta) páginas (incluindo
os elementos pré e pós-textuais). 
§ 1º O estudante ou a dupla deverá enviar por e-mail o projeto em formato PDF com antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis da data de apresentação do projeto ao professor responsável pelo
TCC. 
§ 2º O professor responsável pelo TCC disponibilizará o acesso aos projetos em formato PDF aos membros das bancas com antecedência de até 5 (cinco) dias úteis da data de apresentação.

Art. 9º O TCC1 consiste na avaliação do projeto de pesquisa (qualificação) por uma banca composta pelo professor orientador e por dois professores do Departamento Acadêmico de Engenharia de
Materiais - DAEMA. Um dos professores será da área específica do tema, sendo que o outro membro será um professor do DAEMA de qualquer área. A avaliação será feita com base no
desempenho do estudante ou da dupla durante a apresentação e a arguição do projeto na forma de pôster. A apresentação é facultada a um ou aos dois membros da dupla, entretanto, a arguição
será realizada com ambos os estudantes. O tempo de avaliação do projeto por parte de cada membro da banca não deve ultrapassar 20 (vinte) minutos e ocorrerá nos horários reservados para as
disciplinas de TCC, podendo ser adequado em função da quan�dade de projetos. O estudante ou dupla deverá estar disponível para apresentação durante todo o período de exposição de
projetos definido pelo professor responsável pelo TCC. 
§ 1º O pôster deve ser elaborado nas dimensões de 120 cm (altura) por 90 cm (largura), impresso em lona, e seguir a formatação do template disponibilizado na página do curso no portal da
UTFPR. Um exemplo do pôster é disponibilizado no Apêndice 2. 
§ 2º A avaliação realizada pelo professor orientador seguirá os critérios estabelecidos no Formulário de Avaliação do Orientador (Apêndice 4) e pelos membros da banca (Apêndice 5). A composição
da banca será definida pelo professor responsável pelo TCC e divulgada aos professores do DAEMA até 5 (cinco) dias antes da data de apresentação. Esta avaliação será realizada nos horários das
disciplinas de TCC. A data de avaliação do TCC1 será divulgada no início do semestre pelo professor responsável pelo TCC. 
§ 3º A nota final do projeto será ob�da por média aritmé�ca, a par�r dos formulários preenchidos pelos membros da banca (Apêndice 5) e do formulário preenchido pelo orientador (Apêndice 4).
Será considerado aprovado o projeto com nota igual ou superior a 6,0 (seis). Os avaliadores deverão repassar os formulários (Apêndice 5) para o orientador, que os encaminhará juntamente com o
Apêndice 4 ao professor responsável pelo TCC. 
§ 4º A constatação de plágio parcial ou integral durante o processo de avaliação do projeto de pesquisa implicará na reprovação automá�ca do(s) estudante(s).



Art. 10. Quando a realização do TCC1 ocorrer em dupla, e se houver o desmembramento desta, os membros deverão enviar uma declaração com a(s) jus�fica�va(s) ao professor responsável pelo
TCC até 60 (sessenta) dias antes da data limite para entrega de toda a documentação definida no planejamento de aula do TCC1. 
§ 1º A declaração deverá ter anuência do orientador. 
§ 2º A dupla será responsável por indicar quem ficará com o tema, com anuência do orientador. Esta informação deve constar na declaração. Caso não haja comum acordo, o professor orientador
poderá definir quem dará andamento ao projeto ou se ambos os estudantes iniciarão um novo projeto de TCC (com novos temas).

Art. 11. Em casos de ausência do estudante ou da dupla na qualificação do projeto na data estabelecida, o estudante ou a dupla deverá formalizar uma jus�fica�va por escrito em até 5 (cinco) dias
úteis ao professor responsável pelo TCC, apresentando a documentação comprobatória, a qual será analisada pelo Colegiado de Curso. 
§ 1º No TCC1 desenvolvido em dupla, caso um dos estudantes não esteja presente por qualquer eventualidade, o estudante que es�ver presente deverá apresentar o projeto. O estudante ausente
deverá entregar uma jus�fica�va ao professor responsável pelo TCC, que será avaliada pelo Colegiado de Curso. 
§ 2º Se a jus�fica�va for aceita, o estudante ou a dupla apresentará o projeto na forma de pôster para a mesma banca designada. A nova data de apresentação será definida pelo professor
responsável pelo TCC conforme a disponibilidade dos membros da banca. 
§ 3º Em caso de indeferimento da jus�fica�va pelo Colegiado de Curso, a nota atribuída ao estudante ou a dupla será 0 (zero), tendo direito à recuperação.

Art. 12. A nota final da disciplina de TCC1 será ob�da pela média aritmé�ca das notas do orientador e dos membros da banca. 
Parágrafo único. Em caso de reprovação do projeto (TCC1), o estudante terá uma segunda oportunidade (RECUPERAÇÃO), conforme cronograma apresentado pelo professor responsável pelo TCC.
A avaliação será feita pela mesma banca e na forma de pôster. O prazo de reavaliação pela banca será de no máximo de 7 (sete) dias úteis antes do final do semestre. Na oportunidade de
recuperação e aprovação do estudante ou da dupla, a nota final será 6,0 (seis). No caso de dupla, com a não apresentação de um dos estudantes e reprovação na recuperação, haverá o
desmembramento da dupla e o estudante reprovado terá de realizar novamente o TCC1 com novo tema.

Art. 13. O acompanhamento do trabalho pelo orientador será realizado por meio de reuniões com periodicidade mínima mensal e haverá o Formulário de Acompanhamento das A�vidades do TCC
(Apêndice 6) para o registro simplificado dos assuntos tratados nas reuniões. Este formulário será u�lizado para o registro do desenvolvimento inicial do trabalho até o seu término, e comporá a
frequência do(s) estudante(s) na disciplina de TCC1, a qual será complementada pela frequência nas a�vidades propostas pelo professor responsável pelo TCC. No caso de faltas não jus�ficadas do
estudante ou da dupla, o professor orientador poderá requisitar a interrupção da orientação ao professor responsável pelo TCC.

Art. 14. Nos casos de desistência de orientação ou necessidade de subs�tuição de orientador, o estudante ou a dupla e o orientador deverão se manifestar ao professor responsável pelo TCC por
meio de uma declaração que será encaminhada e analisada pelo Colegiado de Curso.

Art. 15. Os documentos referentes ao TCC1, prazos e responsáveis estão resumidos no fluxograma do Apêndice 1 desta Instrução Norma�va.

 

CAPÍTULO III 
DO TCC2

Art. 16. O TCC2 consiste no desenvolvimento e na finalização do trabalho iniciado no TCC1, bem como na redação de monografia e apresentação do trabalho em seminário público. 

§ 1º Para dar início ao TCC2, o estudante ou a dupla deverá entregar ao professor responsável pelo TCC o Termo de Compromisso de Orientação (Apêndice 3), devidamente preenchido e assinado
pelo professor orientador, dentro do prazo estabelecido pelo professor responsável pelo TCC no início do semestre le�vo. 
§ 2º No caso da necessidade de realizar alterações significa�vas no projeto aprovado (TCC1) para a execução do TCC2, tais alterações devem ser formalizadas por meio de uma declaração do
professor orientador ao professor responsável pelo TCC, a qual deve conter as respec�vas jus�fica�vas. Caso necessário, o professor responsável pelo TCC pode levar a declaração ao Colegiado de
Curso para análise. 
§ 3º O desenvolvimento do TCC2 será acompanhado pelo orientador em reuniões com periodicidade mínima mensal, relatados no Apêndice 6, para o registro simplificado dos assuntos tratados nas
reuniões. Este formulário será u�lizado para compor a frequência do estudante ou da dupla na disciplina TCC2, e será complementado pela frequência nas a�vidades propostas pelo professor
responsável pelo TCC.

Art. 17. A monografia deverá ser elaborada conforme as orientações da UTFPR (disponíveis em h�p://portal.u�pr.edu.br/biblioteca/trabalhos-academicos), respeitando as normas técnicas para a
elaboração de trabalhos acadêmicos, sendo limitada em no máximo 70 (setenta) páginas (incluindo os elementos pré e pós-textuais).

Art. 18. Até duas semanas após o início de cada semestre, o professor responsável pelo TCC divulgará por e-mail, aos estudantes, aos orientadores e aos professores do DAEMA, o prazo máximo
para a entrega da documentação, de modo que a nota referente ao TCC2 seja validada no mesmo semestre. 



§ 1º As datas específicas de cada defesa, assim como os membros �tulares e suplentes e data e local (ou link) da defesa deverão ser informados ao professor responsável pelo TCC, pelo formulário
de indicação de banca de TCC2 (Apêndice 7), até 15 (quinze) dias corridos da data de apresentação. 
§ 2º A data e horário de defesa, quando alterados, deverão ser informados ao professor responsável pelo TCC pelo professor orientador. 
§ 3º Ao receber o formulário de indicação de banca (Apêndice 7), o professor responsável pelo TCC abrirá um processo referente a cada defesa no Sistema Eletrônico de Informação (SEI), onde toda
a documentação da defesa de TCC será inserida pelo professor orientador. O número do processo SEI será informado pelo professor responsável pelo TCC ao professor orientador por e-mail. Para
possibilitar a assinatura dos documentos por parte do(s) estudante(s) e eventuais par�cipantes externos da banca, será feito o cadastro destas partes como usuários externos do SEI.

Art. 19. Para a apresentação do seminário de defesa do TCC2, o estudante ou a dupla deverá enviar a monografia no formato PDF aos membros da banca por e-mail, com antecedência mínima de 7
(sete) dias da defesa. A defesa será realizada na data acordada entre o(s) estudante(s) e o orientador em função da disponibilidade dos membros da banca.

Art. 20. O seminário de TCC2 consiste na apresentação oral da monografia, em sessão pública, seguida de arguição pelos membros da banca, podendo ocorrer de forma presencial ou remota, desde
que haja concordância do orientador e dos membros da banca. 
§ 1º A banca será presidida pelo professor orientador, que deverá conduzir o processo de defesa e controlar o tempo de apresentação e arguição. 
§ 2º O estudante ou a dupla terá 20 (vinte) minutos para a apresentação da monografia e, na sequência, cada membro da banca terá até 20 (vinte) minutos para realizar a arguição. A apresentação
é facultada a um ou aos dois membros da dupla, entretanto, a arguição será realizada com ambos os estudantes. 
§ 3º A banca avaliadora será composta por 3 (três) membros �tulares, incluindo o professor orientador, que sugerirá, juntamente com o estudante ou a dupla, um dos membros �tulares e os nomes
dos possíveis membros suplentes. O membro da banca da área específica do TCC1 deverá ser man�do na banca do TCC2. 
I - na impossibilidade de manter o membro da área específica, o professor orientador solicitará a devida subs�tuição pelos membros suplentes indicados;  
II - quando houver mudança de tema ou de área, conforme o § 2º do Art. 16°, o membro da banca da área específica será indicado pelo professor responsável pelo TCC, respeitando a ordem de
distribuição das bancas específicas do TCC1.
§ 4º Quando o TCC2 for realizado em dupla, ambos os membros precisam estar presentes. Em casos de ausência do estudante ou da dupla na apresentação na data estabelecida, o estudante ou a
dupla deverá formalizar uma jus�fica�va por escrito em até 5 (cinco) dias ao professor responsável pelo TCC, apresentando a documentação comprobatória, a qual será analisada pelo Colegiado de
Curso. 
§ 5º No TCC2 desenvolvido em dupla, caso um dos estudantes não esteja presente por qualquer eventualidade, o estudante que es�ver presente deverá apresentar. O estudante ausente deverá
entregar uma jus�fica�va ao professor responsável pelo TCC que será avaliada pelo Colegiado de Curso. 
§ 6º Se a jus�fica�va for deferida, o estudante ou a dupla deverá apresentar para a mesma banca designada. A nova data de apresentação será definida pelo professor responsável do TCC conforme
a disponibilidade dos membros da banca. 
§ 7º Em caso de indeferimento da jus�fica�va pelo Colegiado de Curso, a nota atribuída ao estudante ou à dupla será 0 (zero), tendo direito à recuperação.

Art. 21. A avaliação da monografia no seminário de TCC2 será realizada pelos membros da banca. 
§ 1º A avaliação realizada pelos membros da banca (exceto o professor orientador) seguirá os critérios estabelecidos no Formulário de Avaliação da Banca (Apêndice 8). 
§ 2º A avaliação realizada pelo professor orientador seguirá os critérios estabelecidos no Formulário de Avaliação do Orientador (Apêndice 9). 
§ 3º A nota final do TCC2 é calculada pela média aritmé�ca das notas dadas pela banca. 
§ 4º O estudante ou dupla aprovado(a) pela banca examinadora é responsável por realizar as correções sugeridas na arguição pelos membros da banca, junto ao professor orientador. 
§ 5º A constatação de PLÁGIO PARCIAL ou INTEGRAL durante o processo de avaliação da monografia implicará na REPROVAÇÃO automá�ca do estudante ou da dupla. 
§ 6º Em caso de reprovação no TCC2, o estudante ou a dupla terá segunda oportunidade (RECUPERAÇÃO), conforme cronograma apresentado pelo professor responsável pelo TCC. Neste caso, terá
de passar novamente pela avaliação realizada pela mesma banca. O prazo para recuperação pela banca será de no máximo de 7 (sete) dias úteis antes do final do semestre. Na oportunidade de
recuperação e aprovação do estudante ou da dupla, a nota final será 6,0 (seis). Em caso de reprovação da monografia apresentada após a recuperação, segundo o Regulamento do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) para os cursos de Graduação da UTFPR, o estudante ou a dupla deverá matricular-se novamente para sua integralização. No caso de dupla, com a não apresentação de um
dos estudantes e reprovação na recuperação, haverá o desmembramento da dupla e o estudante reprovado terá de realizar novamente o TCC2 com novo tema.

Art. 22. É de responsabilidade do professor orientador, após a apresentação do TCC2, o preenchimento e a inserção da Ata de Defesa e Conclusão do TCC2 (Apêndice 10) no processo SEI
correspondente à defesa de TCC, bem como a coleta das assinaturas do(s) estudante(s) e dos membros da banca. Da mesma forma, deverão cada membro da banca e o professor orientador inserir
e assinar os Formulários de Avaliação da Banca (Apêndice 8) e o Formulário de Avaliação do Orientador (Apêndice 9). 
§ 1º A entrega da documentação referente à defesa deve ser realizada via inserção no processo SEI criado para esse propósito, no prazo de até 3 (três) dias úteis após 
a apresentação do TCC2.

Art. 23. Após a defesa, no prazo máximo de 7 (sete) dias antes do final do semestre le�vo, definido em calendário acadêmico, o estudante ou a dupla deverá entregar ao professor responsável pelo
TCC, via e-mail, a versão final corrigida da monografia em formato PDF/A. Juntamente com a versão final, deverá o orientador inserir no processo SEI da defesa,o Formulário de Entrega de Versão
Final do TCC2 (Apêndice 11), devidamente assinado pelo professor orientador, e o Formulário de Acompanhamento das A�vidades (Apêndice 6). 



§ 1º O estudante que es�ver matriculado pela primeira vez na disciplina de TCC2 e que não tenha entregado a versão final corrigida do TCC2, conforme o prazo estabelecido no Art. 23, terá no
máximo 30 (trinta) dias corridos do início do semestre le�vo posterior ao da defesa para enviá-la ao professor responsável do TCC. Caso contrário, o resultado da sua defesa será invalidado. 
§ 2º A entrega da versão final do TCC deve seguir a Instrução Norma�va PROGRAD/UTFPR 08/2021 e a Resolução Conjunta COPPG/COGEP nº 01/2021. Os arquivos textuais do TCC devem ser
entregues exclusivamente no formato PDF/A. Quando houver produtos educacionais e/ou tecnológicos que acompanham as versões finais, estes devem u�lizar os formatos listados na Instrução
Norma�va PROGRAD 08/2021. Portanto, toda a documentação do TCC2 tem de ser original e sem rasuras. 
§ 3º A folha de aprovação a ser inserida na versão final do TCC deve ser emi�da pelo Sistema Acadêmico e não deve conter assinaturas ou rubricas (conforme IN PROGRAD 08/2021, Art. 8º). 
I - o modelo de folha de aprovação a ser preenchido está no Apêndice 12 deste regulamento. 
§ 4º A nota final da disciplina de TCC2 somente será registrada no sistema acadêmico após a entrega da versão final corrigida da monografia e a validação dos documentos entregues ao professor
responsável pelo TCC no prazo estabelecido.

Art. 24. Quando a realização do TCC2 ocorrer em dupla e houver o seu desmembramento, os membros deverão enviar uma declaração com a(s) jus�fica�va(s) ao professor responsável pelo TCC até
60 (sessenta) dias da data limite de cumprimento do TCC2. 
§ 1º A declaração deverá ter anuência do orientador. 
§ 2º A dupla será responsável por indicar quem ficará com o projeto aprovado no TCC1, com anuência do orientador. Esta informação deve constar na declaração de jus�fica�va. Caso não haja um
comum acordo, ambos os membros iniciarão um novo projeto de TCC2 (novos temas), sendo dispensada a etapa de qualificação (TCC1).

Art. 25. Em casos de ausência do estudante ou da dupla na defesa ou da entrega da monografia após o prazo estabelecido pelo professor responsável pelo TCC, o estudante ou a dupla deverá
formalizar uma jus�fica�va por escrito, apresentando a documentação comprobatória, que será analisada pelo Colegiado de Curso, o qual poderá aceitar ou não a jus�fica�va.

Art. 26. Conforme a Instrução Norma�va PROGRAD/UTFPR 08/2021, o depósito das versões finais em PDF/A dos TCCs no Portal de Informação em Acesso Aberto da UTFPR será feito apenas no
formato digital. Esta a�vidade é da responsabilidade do professor responsável pelo TCC.

Art. 27. A etapa de desenvolvimento do TCC2 e a defesa final, incluindo a entrega de toda a documentação e correções, deverão acontecer no prazo de um semestre le�vo. 
§ 1º Caso o estudante não tenha concluído com êxito o TCC2 durante o semestre, o mesmo será automa�camente rematriculado por mais um semestre; 
§ 2º O estudante que não concluir o TCC2 no prazo máximo estabelecido no § 1º deste ar�go, somente poderá obter uma renovação de matrícula após jus�fica�va e concordância do Professor
Orientador, do professor Responsável pelo TCC e do Coordenador de Curso. 
§ 3º O estudante será considerado reprovado caso não tenha sido aprovado ou não tenha a permissão para renovação da matrícula no TCC2.

 

CAPÍTULO IV 
DO LICENCIAMENTO E DAS QUESTÕES DE SIGILO

Art. 28. A polí�ca de licenciamento das versões finais dos trabalhos de conclusão de curso realizadas na UTFPR, bem como dos produtos educacionais e/ou tecnológicos a ele vinculados, seguem a
Resolução Conjunta COPPG/COGEP nº 01/2021. 
§ 1º Para todos os trabalhos de conclusão de curso e produtos educacionais e/ou tecnológicos a eles vinculados, serão adotadas as licenças Crea�ve Commons®, sendo que o �po de licença deve
ser atribuído pelo(s) autor(es), mediante consulta com o orientador, considerando as especificações próprias, detalhadas na Resolução supracitada. 
§ 2º As folhas de rosto dos trabalhos de conclusão de curso devem trazer a logomarca correspondente à licença adotada, bem como a sua descrição, seguindo os modelos (templates) disponíveis
nas Normas de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UTFPR (h�p://portal.u�pr.edu.br/biblioteca/trabalhos-academicos).

Art. 29. Serão considerados sigilosos os trabalhos que possuírem restrição parcial ou total para a publicação de informações de empresas ou trabalhos que forem base para a geração de patente ou
registro. As regras para estabelecimento de sigilo das informações seguem o previsto na Instrução Norma�va PROGRAD/UTFPR nº 08/2021.

 

CAPÍTULO V 
DO DESENVOLVIMENTO EM EMPRESAS

Art. 30. Quando o TCC for desenvolvido em empresa, o estudante ou a dupla deverá apresentar o Termo de Compromisso de Realização de TCC em empresa ou outra organização/ins�tuição



(Apêndice 13). 
Parágrafo único. O Apêndice 13 deverá ser entregue no início do período de realização do TCC1, no prazo estabelecido pelo professor responsável pelo TCC. 
I - na ocasião de realização do TCC2, se forem solicitadas e aprovadas modificações no projeto de TCC1 e, com isso, o trabalho passar a envolver empresa ou outra ins�tuição/organização, o
Apêndice 13 deverá ser providenciado e entregue ao professor responsável pelo TCC até 7 (sete) dias corridos após a aprovação das alterações.

Art. 31. A entrega da versão final de TCC desenvolvido em empresa deve ser acompanhada do Termo de Autorização para Divulgação de Informações de Empresas / Ins�tuições / Organizações
Públicas ou Privadas, devidamente preenchido e assinado, conforme modelo do Apêndice A da Instrução Norma�va PROGRAD/UTFPR 08/2021. O documento original ficará sob a responsabilidade
do autor do trabalho, a quem compete a apresentação de provas em caso judicial, e terá cópia digitalizada anexada pelo orientador no Sistema Acadêmico no momento do trâmite do trabalho.

Art. 32. Caso a versão final do trabalho e do produto educacional e tecnológico que a acompanha inclua imagens de pessoas, voz de pessoas, ou dados digitais, todos os envolvidos devem
preencher e assinar o Termo de Autorização de Uso de Imagem, Voz e Dados Digitais e Respec�va Cessão de Direitos, conforme modelo disponível no Apêndice B da Instrução Norma�va
PROGRAD/UTFPR 08/2021. O documento original ficará sob a responsabilidade do autor do trabalho a quem compete a apresentação de provas em caso judicial e terá cópia digitalizada anexada
pelo orientador no Sistema Acadêmico no momento do trâmite do trabalho.

 

CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 33. Todos os documentos, projetos de pesquisa, monografias e formulários devem ser entregues diretamente ao professor responsável pelo TCC.

Art. 34. O professor orientador pode indicar um coorientador para acompanhar o desenvolvimento do TCC, o qual não precisa ser docente da UTFPR.

Art. 35. Será permi�da a subs�tuição do orientador até 60 (sessenta) dias antes da data prevista para a apresentação (TCC1 e TCC2), devendo ser solicitada por meio de um documento escrito no
qual conste(m) a(s) jus�fica�va(s) e ser entregue ao professor responsável do TCC.

Art. 36. Recomenda-se o número máximo de 3 (três) orientações de trabalho por professor a cada semestre.

Art. 37. São necessárias frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e nota final máxima igual ou superior a 6,0 (seis) para aprovação nas disciplinas TCC1 e TCC2.

Art. 38. Os casos omissos nesta Instrução Norma�va serão resolvidos pelo Colegiado de Curso de Engenharia de Materiais do campus Londrina.

Art. 39. Ficam revogadas as Normas Complementares para as a�vidades do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Engenharia de Materiais – campus Londrina, da Instrução Norma�va
COEMA-LD/UTFPR nº 2, de 16 de maio de 2022.

Art. 40. Esta Instrução Norma�va entra em vigor na data de publicação do Bole�m de Serviço Eletrônico.
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APÊNDICE 4 
AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO ORIENTADOR (TCC1)
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FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA BANCA DO TCC2



                                                  

 



 

APÊNDICE 9 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR DO TCC2
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FORMULÁRIO DE ENTREGA DE VERSÃO FINAL PARA TCC2
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MODELO DA FOLHA DE APROVAÇÃO



 

 

APÊNDICE 13 
TERMO DE COMPROMISSO DE REALIZAÇÃO DE TCC EM EMPRESA OU OUTRA ORGANIZAÇÃO/INSTITUIÇÃO
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