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NORMAS COMPLEMENTARES DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DA
ENGENHARIA AMBIENTAL DA UTFPR-CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O presente documento normatiza as atividades e os procedimentos relacionados
ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Engenharia Ambiental, da UTFPR
– Campus Francisco Beltrão.
Parágrafo único. No Apêndice A destas Normas Complementares está apresentado o
modelo geral do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1). O Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC2) deverá seguir o Apêndice B e ambos devem seguir
formatação das normas da UTFPR.

DA CONCEPÇÃO
Art. 2º O TCC deverá ser desenvolvido individualmente, realizado sob orientação e
avaliação de um professor do quadro permanente, vinculado ao curso de Engenharia
Ambiental, da UTFPR – Campus Francisco Beltrão.
§ 1º Entende-se por professor vinculado ao curso de Engenharia Ambiental aquele que
esteja incluído ao menos em uma das possibilidades elencadas abaixo:
- Seja membro do Colegiado do curso;
- Seja membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso;
- Seja membro do Departamento do Departamento de Engenharia Ambiental;
- Seja docente do Mestrado Acadêmico em Engenharia Ambiental, da UTFPR – Campus
Francisco Beltrão;
- Possua vínculo de orientação, devidamente formalizado pela UTFPR, com o acadêmico,
seja de Estágio Supervisionado, Iniciação Científica, Extensão, Inovação Tecnológica, ou
similar.
§ 2º Professores que não atendam a nenhuma das possibilidades precisam pedir
formalmente ao colegiado a possibilidade de orientação.

DA ORIENTAÇÃO
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Art. 3º A orientação do TCC é assegurada a cada estudante regularmente matriculado
para a sua realização, desde que a proposta de orientação (Apêndice C) tenha sido
formalizada com o Supervisor de TCC, tendo ciência e aprovação do Professor
Orientador.
§ 1º As propostas de trabalho deverão atender às linhas de pesquisa vinculadas ao PPC
do curso.
§ 2º É admitida a orientação em regime de coorientação, desde que formalmente
acordada entre os envolvidos (estudantes e orientadores) de acordo com Apêndice C.
Devendo o nome do coorientador constar em todos os documentos, inclusive no trabalho
final.
§ 3º O número de orientandos por orientador não deve exceder a quatro estudantes por
semestre letivo, contabilizando as orientações de TCC1 e TCC2.
§ 4º A substituição do Professor Orientador só será permitida em casos justificados,
formalmente documentados e aprovados pelo Colegiado de Curso, e quando o orientador
substituto assumir expressa e formalmente a orientação.

Art. 4º. O TCC será realizado em dois semestres letivos, com defesa de pré-projeto de
TCC (TCC1) e do projeto de TCC (TCC2).

DA APRESENTAÇÃO DO TCC 1
Art. 5°. O TCC deverá ser apresentado sob a forma escrita (texto monográfico) e oral
(exposição e arguição perante banca avaliadora).
Art. 6°. O trabalho escrito deverá ser entregue a Banca Avaliadora seguindo as
normativas do Apêndice A.
§ 1º Ficam sob responsabilidade do estudante e do Professor Orientador o convite e a
entrega das cópias, preferencialmente impressas e encadernadas do Trabalho de
Conclusão de Curso aos membros da Banca Avaliadora da defesa do projeto com, no
mínimo, 7 dias de antecedência da data de apresentação oral.
§ 2º A Ficha de Avaliação de TCC1 (Apêndice D) é o único documento que deverá ser
preenchido por cada membro da Banca Avaliadora e entregue ao professor responsável
pelo TCC.

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão
Curso de Engenharia Ambiental

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DA APRESENTAÇÃO DO TCC 2
Art. 7°. O TCC 2 deverá ser apresentado sob a forma escrita (texto monográfico) e oral
(exposição e arguição perante banca avaliadora).
Art. 8°. O trabalho escrito deverá ser entregue a Banca Avaliadora seguindo as
normativas vigentes da UTFPR.
§ 1º Ficam sob responsabilidade do Professor Orientador o convite e a entrega das
cópias, preferencialmente impressas e encadernadas do Trabalho de Conclusão de Curso
aos membros da Banca Examinadora da defesa do projeto com, no mínimo, 7 dias de
antecedência da data de apresentação oral.

Art. 9º. A apresentação oral do TCC 2 será composta de sete momentos:
I - apresentação oral do TCC pelo estudante;
II - arguição dos membros da Banca Avaliadora;
III - fechamento do processo de avaliação, com participação exclusiva dos membros da
Banca Avaliadora;
IV - divulgação do resultado ao estudante;
V - preenchimento e assinatura de todos os documentos pertinentes.
VI – entrega de todos os documentos para o professor responsável pelo TCC.
a) Documentos que devem ser preenchidos na defesa de TCC2:
- Ficha de Avaliação (Apêndice E);
- Ata de Defesa (Apêndice F);
- Termo de Aprovação (Apêndice G);
- Declaração de Autoria - Anexo A (Apêndice H);
- Autorização para Publicação - Anexo B (Apêndice I)
- Outros documentos pertinentes.
VII - Versão final do trabalho corrigida em formato pdf, enviado por e-mail com cópia para
o orientador;
§ 1º Para a inscrição na defesa de TCC 2 o professor orientador deverá entregar ao
professor responsável de TCC o Requerimento de defesa (Apêndice J) no prazo
estabelecido pelo cronograma da disciplina de TCC.
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§ 2º O tempo de apresentação do TCC será de 20 minutos, com tolerância máxima de 10
minutos.
§ 3º O tempo de arguição por parte de cada um dos membros da banca será de, no
máximo, 15 minutos.
§ 4°. A Banca Avaliadora poderá alterar os tempos previstos nestas Normas
Complementares, registrando as motivações na Ata de Defesa de TCC, quando TCC2
(Apêndice F).
Art. 10°. A defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1 e TCC2) será realizada em
evento específico, de caráter público, amplamente divulgada no âmbito da Coordenação
do Curso pelo Professor Responsável pelo TCC, conforme cronograma da disciplina de
TCC.
Art. 11°. Ficará sob a responsabilidade do Professor Responsável pelo TCC providenciar
os encaminhamentos necessários para viabilizar a defesa do TCC, incluindo a reserva de
salas e de equipamentos necessários, bem como a divulgação das datas e horários das
defesas.
§ 1º O aluno que não prestar as informações necessárias para a defesa em tempo
previamente estipulado pelo professor Responsável pelo TCC ficará responsável pela
reserva de sala e equipamentos, bem como a divulgação da data e horário da defesa.
Art. 12°. Fica sob responsabilidade do professor orientador observar se seu orientado
realizou todas as correções solicitadas pela banca avaliadora antes que o trabalho final
seja remetido ao professor responsável pelo TCC para publicação na Biblioteca da
UTFPR.

DA COMPOSIÇÃO DA BANCA AVALIADORA
Art. 13°. A Banca Avaliadora será composta por, no mínimo, três membros titulares.
§ 1º O Professor Orientador será membro obrigatório e presidente da Banca Avaliadora.
§ 2º O Coorientador poderá compor a Banca Avaliadora.
§ 3º Ao presidente da banca compete lavrar a Ata de Defesa de TCC (Apêndice F).

DA AVALIAÇÃO
Art. 14°. O estudante será avaliado em dois aspectos:
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I - Trabalho Escrito; e
II - Apresentação Oral.
§ 1º Os critérios de avaliação para o TCC1, constantes na Ficha de Avaliação preenchida
por cada membro da banca (Apêndice D), envolvem:

I- Relevância na área do curso (acadêmico, utilidade, prática do projeto, abordagem
inovadora);
II- Exequibilidade e cronograma de execução;
III- Viabilidade;
IV- Redação (gramática, vocabulário, pontuação);
V- A revisão de literatura é suficiente e focada no problema proposto;
VI- Os objetivos e metodologia foram claramente explicitados e são capazes de resolver
os problemas propostos;
VII- Segurança e postura de apresentação (maneira de apresentar, de vestir-se) e
domínio do conteúdo;
VIII- Adequação ao tempo previsto.

§ 2º Os critérios de avaliação para o TCC2, constantes na Ficha de Avaliação preenchida
por cada membro da banca (Apêndice E), envolvem:
a) Avaliação Trabalho Escrito
I- Conteúdo (se o assunto é pertinente) com análise crítica;
II- Redação (gramática, vocabulário, pontuação);
III- Relação e articulação com a literatura científica coerente;
IV- Os objetivos foram atingidos e concluiu de acordo com o que apresentou;
V- Organização e adequação às normas da UTFPR para redação científica;
b) Avaliação da Apresentação
I- Clareza e estratégia adequada à apresentação (linguagem apropriada, dicção e material
visual - slides);
II- Segurança e postura de apresentação (maneira de apresentar, de vestir-se) e domínio
do conteúdo;
III- Interpretação e resposta aos questionamentos;
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IV- Adequação ao tempo previsto;
V- Motivação e entusiasmo.

§ 3º A composição da Nota Final do Trabalho de Conclusão de Curso será obtida através
do cálculo da média aritmética simples das notas atribuídas pelos integrantes da Banca
Avaliadora.
Art. 15°. A média e o respectivo conceito, apurados na Ficha de Avaliação (Apêndice E),
serão registrados na Ata de Defesa de TCC (Apêndice F).
§ 1º Devido a sua natureza, as atividades de TCC não são recuperáveis por meio de
outras atividades avaliativas.
§ 2º Caso o estudante seja reprovado em TCC1 ou TCC2, deverá matricular-se na
respectiva unidade curricular e repetir a disciplina em novo semestre letivo.
§ 3º Todos os membros da Banca Avaliadora deverão assinar a Ata de Defesa de TCC
(Apêndice F), observando que todas as ocorrências julgadas pertinentes estejam
devidamente registradas, tais como atrasos, alteração dos tempos e das alterações
sugeridas, dentre outros.
§ 4º A Ata de Defesa de TCC2, Termo de Aprovação, a(s) Ficha(s) de Avaliação, as
fichas de publicação na biblioteca (anexo A e B) e demais documentos pertinentes serão
entregues pelo presidente da Banca Avaliadora ao Professor Responsável pela disciplina
TCC, que os encaminhará ao coordenador do curso e ao responsável por tal na biblioteca
para publicação do trabalho.
§ 5º Será considerado aprovado o estudante que:
I - obtiver média final igual ou superior à seis (6,0); e
II - Entregar todos os documentos pertinentes e a versão final do trabalho corrigido, com
concordância do professor orientador, para o professor responsável pelo TCC, no prazo
determinado conforme cronograma da disciplina de TCC.
Art. 16°. Verificada a ocorrência de plágio total ou parcial, o TCC poderá ser considerado
nulo, tornando-se inválidos todos os atos decorrentes de sua apresentação, a critério da
banca avaliadora.
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Art. 17º. O prazo para entrega da versão final do TCC2 (com as correções sugeridas pela
banca avaliadora no ato da defesa) será 10 dias corridos, contados a partir da data da
defesa.
Parágrafo único: O não cumprimento do prazo implicará na reprovação do aluno no
TCC2. Nesses casos, o aluno deverá se matricular novamente no TCC2 no semestre
seguinte, sem necessidade de nova defesa.

DAS COMPETÊNCIAS
Art. 18º. Compete ao Professor Responsável pelo TCC:
I - informar os docentes e discentes sobre normas, procedimentos e critérios de
elaboração, apresentação e avaliação do TCC;
II - convocar, se necessário, os Professores Orientadores para discutir questões relativas
ao desenvolvimento dos trabalhos;
III - formalizar, registrar e arquivar todos os atos relativos ao TCC;
IV - providenciar e entregar declaração de participação em banca aos membros da Banca
Avaliadora de TCC 2 e declaração de orientação e coorientação aos respectivos
orientadores e coorientadores. Esse item não se aplica ao TCC 1.
V - definir e divulgar o cronograma da disciplina de TCC.
Art. 19°. Compete ao Professor Orientador:
I - orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos trabalhos em todas as fases do
projeto de pesquisa até a defesa e entrega da versão final;
II - definir com o orientando o tema específico, o(s) objetivo(s), o plano e o cronograma de
trabalho;
III - participar das reuniões convocadas pelo Professor Responsável pelo TCC;
IV - estabelecer com o orientando a programação para a elaboração do TCC (cronograma
de encontros);
V - acompanhar o desenvolvimento do TCC, mantendo contato com o orientando,
registrando sua frequência em documento específico (Apêndice K);
VI - submeter ao Professor Responsável pelo TCC eventuais desvios, ajustes ou fatos
não previstos durante o desenvolvimento do TCC;
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VII - preservar o cumprimento dos modelos de trabalho pré-estabelecidos por estas
Normas Complementares;
VIII - indicar a composição da Banca Avaliadora ao Professor Responsável pelo TCC;
IX - respeitar os prazos previstos e o cumprimento do cronograma da disciplina de TCC; e
X - presidir a Banca Avaliadora, lavrar a Ata de Defesa do TCC2 e entregá-la junto com os
demais documentos ao Professor Responsável pelo TCC.
Art. 20°. Compete ao Orientando:
I - formalizar o processo do trabalho, em conformidade com as áreas do curso e
disponibilidade de professores para orientação;
II – conhecer o Regulamento Geral de Trabalho de Conclusão Curso da UTFPR e as
Normas Complementares do Curso de Engenharia Ambiental;
III - frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Curso, pelo Professor
Orientador ou pelo Professor Responsável pelo TCC;
IV - cumprir o plano e o cronograma de trabalho estabelecido com o Professor Orientador;
V - atender às orientações do Professor Orientador;
VI - prestar informações ao Professor Orientador sobre o andamento dos trabalhos,
apresentando as novas etapas e as correções requisitadas;
VII - providenciar cópias do TCC aos membros da Banca Avaliadora, entregando-as ao
Professor Orientador;
VIII – quando solicitado pelo orientador, providenciar a Declaração de Direito de Uso das
Informações (Apêndice L) devidamente assinada;
VIII – providenciar e entregar as cópias definitivas do trabalho no prazo definido, depois
de efetivadas as correções solicitadas pela Banca Avaliadora; e
X – cumprir e fazer cumprir as normas, os prazos, as condições e os modelos
estabelecidos nestas Normas Complementares.

DA PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE NAS APRESENTAÇÕES DE TCC
Art. 21º Considerando o Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos de
Graduação da UTFPR, aprovado pela Resolução nº 61/06 (COEPP, de 01 de setembro
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de 2006), e retificado pela Resolução nº 56/07 (COEPP, de 22 de junho de 2007), e a Ata
002/2017, da Reunião de Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental, a participação
como ouvinte nas defesas de Trabalho de Conclusão de Curso 2, do Curso de
Engenharia

Ambiental,

da

UTFPR-FB,

serão

enquadradas

com

Atividades

Complementares, do Grupo 3 (Atividades de iniciação científica, tecnológica e de
formação profissional), tendo como documentação comprobatória o preenchimento do
Apêndice M.
§ 1º Será atribuído um ponto por participação em defesa, sendo que tal atividade poderá
totalizar, no máximo, 10 pontos.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 22°. Os custos relativos à elaboração, apresentação e entrega final do TCC ficam a
cargo do estudante.
Art. 23°. Fica sob a responsabilidade do Professor Orientador, quando necessário, adotar
todas as providências que envolvam permissões e autorizações de caráter ético ou legal,
tais como solicitação de parecer ao Comitê de Ética em Pesquisa, entre outros.
Art. 24°. Os casos não previstos nestas Normas Complementares serão resolvidos pelo
Colegiado de Curso, ouvidos a Coordenação de Curso, o Professor Responsável pelo
TCC e o Professor Orientador.
Art. 25°. Estas Normas Complementares deverá ser aplicado de forma combinada a
Resolução n° 120/06 - COEPP, de 07 de dezembro de 2006 (Regulamento do TCC da
UTFPR), Instrução Normativa Conjunta 01/2011 - PROGRAD/PROPPG (Normas para
depósito de trabalhos nas Bibliotecas da UTFPR e Instrução Normativa 01/2013 PROGRAD (Estabelece os procedimentos de matricula e o acompanhamento do TCC nos
cursos de graduação da UTFPR).

APÊNDICES

Apêndice A – Modelo de TCC1
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ESTRUTURA DO PROJETO DE TCC1

O projeto deve seguir as normas para redação de trabalhos da UTFPR e conter os
seguintes itens:

Elementos pré-textuais:
- Capa;
- Folha de rosto;
- Resumo;
- Sumário.

Elementos textuais:

1. Introdução;
Tema, Problema e hipótese;

2. Objetivo
Objetivo Geral;
Objetivos Específicos;

3. Justificativa

4. Revisão de Literatura (mínimo 4 páginas);

5. Material e Métodos;

6. Resultados esperados;

7. Cronograma;

8. Orçamentos;

Elementos pós-textuais:

9. Referências;
Anexos e Apêndices, que forem necessários ao projeto.

Figura 1 – Estrutura dos Trabalhos Quadro 1 – Elementos Componentes dos
Trabalhos Acadêmicos
Acadêmicos
Fonte:

Normas

trabalhos

para

acadêmicos/

de Fonte: Normas para elaboração de trabalhos
Universidade
Tecnológica
Universidade acadêmicos/

elaboração

Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba: Federal do Paraná, Curitiba: UTFPR, 2008.
(*)Campo obrigatório quando constar no
UTFPR, 2008.
desenvolvimento do trabalho

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

CAPA

Folha de rosto

NOME DO AUTOR

TÍTULO DO PROJETO

Pré-projeto

referente

ao

Trabalho de Conclusão de
Curso como requisito parcial
para a conclusão do Curso
de

Bacharelado

Engenharia

Ambiental

em
da

UTFPR, Câmpus Francisco
Beltrão.

Orientador:
Co-orientador:

CIDADE
ANO

RESUMO: deve ser redigido em parágrafo único (máximo 500 palavras), espaçamento
simples e seguido das palavras representativas do conteúdo do estudo, isto é, palavraschave, em número de três a cinco, separadas entre si por ponto e finalizadas também por
ponto. Usar o verbo na terceira pessoa do singular, com linguagem impessoal.

Objetivos do projeto;
O resumo deve conter:

Descrição do problema e/ou do projeto a ser executado;

SUMÁRIO

ELEMENTOS TEXTUAIS

1. INTRODUÇÃO

A introdução é uma parte essencial do trabalho. Através dela o pesquisador deverá
demonstrar a importância e necessidade deste trabalho, estudo, projeto.
Na introdução, o pesquisador deve apresentar e contextualizar o problema, isto é,
deve explicar o que se conhece e o que não se conhece a respeito do tema e que fatos
ou motivos o levaram a formular uma hipótese de trabalho. Explicando há uma série de
perguntas que devem ser necessariamente “respondidas”.
 O que vai ser estudado?
 O que se sabe sobre o assunto? Que autores consultados trabalharam com ideias
semelhantes e que conhecimentos produziram?
 Para que serve o que se vai estudar?
 Qual a necessidade da pesquisa

Tema
O tema deve ser do seu interesse, proporcionando-lhe uma experiência
gratificante, além, é claro de contribuir para o avanço da área Ambiental;
O tema deve ser adequado, tanto à sua formação, quanto ao tempo, recursos e
energia que você poderá dedicar a essa pesquisa;
O tema deve ser suficientemente documentado. Isto é, o material bibliográfico
pertinente deve ser suficiente, facilmente identificável, disponível e, sobretudo, deve
permitir uma rápida “varredura”.

Formulação do problema
Após revisar a literatura você deve identificar qual o problema ou a questão central
do seu projeto, ou seja, em meio ao tema escolhido, a que questão (ou questões) você
pretende responder. A formulação de um problema de maneira clara e concisa, com os

devidos recortes e refinamentos, pode facilitar a construção da hipótese central (possível
solução). A apresentação do problema na forma interrogativa confere maior clareza sobre
o objeto a ser pesquisado e facilita a busca de soluções / respostas, evitando eventuais
desvios no desenvolvimento do trabalho. O problema, antes de ser considerado
apropriado, deve ser submetido à análise dos seguintes aspectos:
a) Viabilidade
b) Relevância
c) Novidade
d) Exequibilidade

Delimitação do Problema
Significa reduzir a extensão da pesquisa, tornar o assunto o mais viável possível,
colocando-se limites, situando-o dentro do tempo e espaço. Temas extensos não
possibilitam análise mais profunda ou demandam muito tempo. O aluno deve considerar o
tempo máximo para a conclusão do TCC (6 meses)

2. OBJETIVOS
Nesta etapa você pensará a respeito de sua intenção ao propor a pesquisa. Deverá
sintetizar o que pretende alcançar e se os objetivos estão coerentes com a justificativa e o
problema proposto. Os objetivos informarão o motivo pelo qual esta sendo proposta a
pesquisa, ou seja, resultados que pretende alcançar ou que contribuição ela irá
efetivamente proporcionar. Os enunciados dos objetivos devem começar com um verbo
no infinitivo e este verbo deve indicar uma ação passível de mensuração.

2.1 Objetivo geral: relaciona-se diretamente ao problema. Ele esclarece e direciona
o foco central da pesquisa de maneira ampla. É redigido em uma frase, utilizando o
verbo no infinitivo. Procura dar uma visão global e abrangente do tema, definindo de
modo amplo, o que se pretende alcançar. Quando alcançado dá a resposta ao
problema.
2.2 Objetivos específicos: explicitarão os detalhes, sendo um desdobramento do
objetivo geral. Tem função intermediária e instrumental, permitindo de um lado,
atingir o objetivo geral e, de outro, aplicar este a situações particulares. Os objetivos

específicos caracterizam etapas ou fases de um projeto, sendo um detalhamento do
objetivo geral, e não a estratégia de análise dos dados. O conjunto dos objetivos
específicos nunca deve ultrapassar a abrangência proposta no objetivo geral.

OBS 1: objetivos têm função norteadora no momento da leitura e avaliação do trabalho, o
qual será julgado, em grande parte, pela capacidade de cumprir os objetivos propostos
inicialmente.
OBS 2: cuidado na hora de estabelecer os objetivos, além de claros devem ser capazes
de execução.

3. JUSTIFICATIVA

Ao redigir esta seção você precisa deixar claro qual é o seu objeto de estudo. Neste
espaço você fará a apresentação do seu tema e escrever as razões que o levaram a
investigar tal temática, mostrando sua importância. Procure mostrar o valor e o significado
de sua pesquisa. Apresente ao leitor razões que justificam a relevância científica
(contribuição para o conhecimento da sua área profissional) e a relevância social
(contribuição prática para sua área profissional). Neste texto é recomendada a elaboração
de ideias próprias, de sua autoria, por isso evite citações de outros autores.

4. REVISÃO DE LITERATURA (dividida em seções e subseções)

Também pode ser denominado de revisão bibliográfica ou fundamentação teórica.
Trata-se de etapa importante, pois é a fundamentação teórica a ser adotada para tratar o
tema e o problema de pesquisa. Por meio da análise da literatura publicada você irá traçar
um quadro teórico e fará a estruturação conceitual que dará sustentação ao
desenvolvimento de sua proposta. A revisão de literatura resultará do processo de
levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema e o problema de pesquisa
escolhidos. É importante a leitura de autores que sejam compatíveis à sua pesquisa.

5. MATERIAL E MÉTODOS

Nesta etapa você irá definir onde, com quem, com quantos, como será feita sua
pesquisa a fim de “responder” sua Questão Problema e “atingir” seus objetivos propostos.
Esta seção do seu projeto será elaborada nos seguintes tópicos:
Método é um procedimento, ou melhor, um conjunto de processos necessários para
alcançar os fins de uma investigação. Envolve a definição de como será realizado o
trabalho.
A metodologia deve apresentar:
a) O tipo de pesquisa
b) Universo e Amostra
c) Instrumentos de coletas de dados
d) Método de análise
Os métodos de pesquisa e sua definição dependem do objeto e do tipo da
pesquisa. Os tipos mais comuns de pesquisa são: de campo, bibliográfica, descritiva e
experimental.
Aliadas aos métodos estão às técnicas de pesquisa, que são os instrumentos
específicos que ajudam no alcance dos objetivos almejados. As técnicas mais comuns
são: questionário, formulário, entrevista, levantamento documental ou estatístico.

6. RESULTADOS ESPERADOS
Resultados parciais isso para o TCC-1

7. CRONOGRAMA

Consiste num quadro demonstrativo da previsão sobre a realização de cada uma
das etapas da pesquisa, bem como prazos para a efetiva execução do projeto. Sua
visualização fica muito mais fácil se estiver em uma tabela. É possível ocorrer execução
simultânea de etapas, as quais podem ser semanais ou mensais. O número de etapas do
cronograma deve estar de acordo com o que foi proposto no projeto, especialmente na
parte da metodologia. Contemplar TCC2.

Tabela 1 - Cronograma de execução das atividades de TCC
Atividades/ meses

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Revisão Bibliográfica
Coleta

de

dados

no

campo
Análises de laboratório
Tabulação dos dados
Confecção do TCC

8. ORÇAMENTO (opcional)

Texto de apresentação.

Tabela 2: Custos aproximados relacionados ao TCC
Custos
Reagentes

Substâncias

Preços

hidróxido de sódio

R$

fenolftaleína

R$

etanol

R$

Análises

R$

Transporte

R$

Total

R$

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS:
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ANEXOS E APÊNDICES (se necessário)

Apêndice B – Modelo de TCC2

Modelo Geral para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso TCC 2

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
Capa
Folha Rosto
Errata (se for o caso)
Termo de Aprovação
Dedicatória (opcional)
Agradecimentos (opcional)
Epígrafe (opcional)
Título, Resumo e palavras-chave em língua Portuguesa
Título, Resumo e palavras-chave em Língua Estrangeira
Lista de Ilustrações
Lista de Tabelas
Lista de Abreviaturas, Siglas e Acrônimos
Lista de Símbolos
Sumário
ELEMENTOS TEXTUAIS
Introdução
Objetivo Geral
Objetivos Específicos
Material e Métodos
Resultados e Discussões
Conclusões
ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS
Referências
Apêndice (s)
Anexo (s)

Apêndice C – Carta de aceite do orientador e coorientador

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão
Curso de Engenharia Ambiental

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Termo de aceite para orientação e coorientação de Trabalhos de Conclusão de
Curso

Eu, Professor (a) ........................................................................................... aceito orientar
o (a) estudante ...................................................................................... no desenvolvimento
do Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvida no ___ semestre de _____.

Eu, Professor (a) ........................................................................................ aceito coorientar
o (a) estudante acima citado no desenvolvimento de seu Trabalho de Conclusão de
Curso.

Tema do TCC1:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

___________________________
Professor Orientador

__________________________
Professor Coorientador

___________________________
Estudante

Francisco Beltrão, ____ de ___ de _____

Apêndice D – Ficha de Avaliação TCC1
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão
Curso de Engenharia Ambiental

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO
(TCC1)
Acadêmico (a):
Orientador (a):
Coorientador (a):
Avaliador (a):
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8

AVALIAÇÃO DO PROJETO DO TCC1
Relevância na área do curso (acadêmico, utilidade, prática do
projeto, abordagem inovadora).
Exequibilidade e cronograma de execução.
Viabilidade
Redação (gramática, vocabulário, pontuação).
A revisão de literatura é suficiente e focada no problema
proposto
Os objetivos e metodologia foram claramente explicitados e
são capazes de resolver os problemas propostos.
Segurança e postura de apresentação (maneira de
apresentar, de vestir-se) e domínio do conteúdo.
Adequação ao tempo previsto
MÉDIA ARITMÉTICA

Avaliação final (
Outros

NOTA
(0-10)

) Aprovado

comentários:

(

) Reprovado

__________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data: ____/____/______

Assinatura avaliador (a)

Apêndice E – Ficha de Avaliação TCC2
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão
Curso de Engenharia Ambiental

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

AVALIAÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC2)
POR MEMBROS DA BANCA AVALIADORA

Acadêmico (a):
Orientador (a):
Coorientador (a):
Avaliador (a):
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO (BANCA)
AVALIAÇÃO TRABALHO ESCRITO
1- Conteúdo (o assunto é pertinente) com análise crítica.
2- Redação (gramática, vocabulário, pontuação)
3- Relação e articulação com a literatura científica coerente
4- Os objetivos foram atingidos e concluiu de acordo com o que
apresentou
5- Organização e adequação às normas da UTFPR para redação
científica
AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
1- Clareza e estratégia adequada à apresentação (linguagem
apropriada, dicção e material visual - slides)
2- Segurança e postura de apresentação (maneira de apresentar,
de vestir-se) e domínio do conteúdo.
3- Interpretação e resposta aos questionamentos
4- Adequação ao tempo previsto
5- Motivação e entusiasmo
MÉDIA ARITMÉTICA
Outros

comentários:

NOTA
(0-10)

__________________________________________________

__________________________________________________________________

Data: /

/

Nome da Banca

Apêndice F – Ata de defesa TCC2
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão
Curso de Engenharia Ambiental

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

ATA DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO

Realizou-se no dia ________________, às __ horas e ___ minutos, no Câmpus
Francisco Beltrão da UTFPR, a defesa do Trabalho de Conclusão do Curso do (a) aluno
(a) ______________________________________, como parte dos requisitos para
obtenção do grau de bacharel em Engenharia Ambiental. O trabalho foi intitulado:
_____________________________________________________________________.
A Banca foi composta pelo presidente _______________ (professor orientador),
_____________(coorientador

se

houver)

e

pelo

seguinte

membro

de

banca:

_____________________________________.
Os membros da banca atribuíram ao aluno (a) a nota média __________.
(______________________________).
Observações:
1 __________________________________________________________________
2 __________________________________________________________________
Francisco Beltrão, ___ de ______ de ______.
__________________________________

__________________________________

Membro da Banca

Membro da Banca

(Nome)

(Nome)

__________________________________
Presidente da Banca
(Nome)

Apêndice G – Termo de Aprovação
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão
Curso de Engenharia Ambiental

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

TERMO DE APROVAÇÃO
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC2
(Título do trabalho)
por
(Nome do Aluno)
Trabalho de Conclusão de Curso 2 apresentado às ____ horas e ___ min., do dia ___ de
_____________ de ______, como requisito para aprovação da disciplina Trabalho de
Conclusão de Curso 2, do Curso de Engenharia Ambiental da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, Campus Francisco Beltrão. O candidato foi arguido pela Banca
Avaliadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca
Avaliadora considerou o trabalho ______________ (Aprovado ou Reprovado).
Banca Avaliadora:

(Nome)

(Nome)

Coordenador do Curso de

Professor Orientador

Engenharia Ambiental

(Nome)

(Nome)

Membro da Banca

Professor Coorientador se houver

_________________________________
(Nome)
Professor do TCC2

Apêndice H – Declaração de autoria - Anexo A

Apêndice I – Declaração para Publicação - Anexo B

Apêndice J – Requerimento de defesa
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão
Curso de Engenharia Ambiental

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Requerimento para defesa de Trabalho de Conclusão do Curso
TCC 2

Eu (nome do orientador), na condição de orientador do Trabalho de
Conclusão de Curso 2, desenvolvido pelo (a) acadêmico (a), (nome do aluno)
autorizo a defesa, tendo em vista que o mesmo possui os quesitos mínimos
para ser submetido à avaliação.

____________________________
Assinatura do orientador

Francisco Beltrão, ______ de ________ de ______

Apêndice L - Declaração de Direito de Uso das Informações

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão
Curso de Engenharia Ambiental

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Acadêmico (A): _________________________________________________
Orientador (A):__________________________________________________
Título do Projeto ou Plano de Trabalho:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________
O trabalho encontra-se vinculado a outro Projeto: (

) sim

(

) Não

Qual? _________________________________________________________
Instituição:______________________________________________________
Parceria: _______________________________________________________
Departamento/Coordenação: _______________________________________

Declaro, para fins legais que:

1- Tenho total e integral conhecimento que qualquer resultado obtido no decorrer da
pesquisa em questão é de direito da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Francisco Beltrão e sob responsabilidade do professor orientador;
2- Tenho o dever de cumprir com as metas e os prazos previamente estabelecidos junto
com o orientador;
3- Tenho o compromisso com a ética moral e científica relacionada ao trabalho em questão;

4- Tenho obrigação de desenvolver o meu trabalho da melhor forma e condições possíveis,
agindo com técnica, zelo profissional e competência em busca dos objetivos propostos no
trabalho;
5- Estou ciente que, meu orientador tem pleno direito sobre as decisões referentes ao
desenvolvimento do trabalho e apresentação dos resultados em eventos Nacionais e/ou
Internacionais, bem como a publicação dos mesmos em quaisquer periódicos;
6- Tenho ciência de que quando o trabalho estiver vinculado a outros projetos, a autoria em
publicações pode constar nomes de outros pesquisadores envolvidos.

Declaro assim, que fui esclarecido (a) sobre cada um dos itens listados acima e
que concordo com todos e por isso assino o presente documento.

Local e Data: __________________________________________________________

_______________________________________________
Assinatura

Apêndice M – Participação como ouvinte em banca de TCC

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Francisco Beltrão
Curso de Engenharia Ambiental

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Participação como ouvinte em banca de TCC

ASSINATURA DO
ORDEM

DATA

NOME DO PRESIDENTE DA BANCA

PRESIDENTE DA
BANCA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Observação: Para o preenchimento do Formulário das Atividades Complementares,
considerar a seguinte identificação:

ID

G

It

Pt

Un

28

3

17

1

U

Descrição da atividade
Participação como ouvinte em banca de TCC2, do Curso de Engenharia
Ambiental, da UTFPR - FB

Legenda: Id identificação, G=grupo; It = item; Pt= pontos; U = unidade.

