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REGULAMENTO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – UNICEP 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Artigo 1º - O presente regulamento tem por finalidade normatizar a elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas – 

do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, São Carlos – SP. 

 

 PARAGRAFO PRIMEIRO: É obrigatória a apresentação de um Trabalho de 

Conclusão de Curso como um dos requisitos para a conclusão do Curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas da UNICEP. 

  

 PARÁGRAFO SEGUNDO: O TCC permite ao aluno uma reflexão sobre a 

realidade da profissão, pelo desenvolvimento de um tema relevante 

relacionado a uma dada área das Ciências Biológicas, numa abordagem 

ampla, crítica e multidisciplinar, com o objetivo de consolidar a preparação do 

aluno para o exercício profissional, capaz de analisar e solucionar problemas 

em seu campo de atuação ou para a vida acadêmica numa pós-graduação. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 2º - As atividades relacionadas ao TCC serão desenvolvidas no sentido de 

proporcionar uma formação teórico-prática diferenciada aos alunos do Curso de Ciências 

Biológicas, conscientes da importância do desenvolvimento científico e das demandas 

sociais e ambientais. 

 

Artigo 3º - O TCC objetiva: 

 I - Atender as diretrizes curriculares do Curso de Ciências Biológicas; 

 II - Aperfeiçoar as habilidades para o desempenho da profissão, traduzidas na 

habilidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a sua formação; 

 III - Aprimorar a formação dos bacharéis para o desenvolvimento de suas 

competências; 

 IV - Aplicação do método científico; 

 V - Estimular a produção científica dos alunos durante a graduação; 

 VI - Incentivar a participação dos alunos em eventos científicos com apresentação de 

trabalhos; 

 VII - Desenvolver a autonomia e a capacitação do bacharel para ingressar no mercado 

de trabalho. 
 

CAPÍTULO III 

DA OBRIGATORIEDADE 

 
Artigo 4º - Segundo o Parecer CNE/CES 1.301/2001 de 07/12/2001, aprovado pela 

resolução CNE/CES 7 de 11/03/2002, que define as Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Ciências Biológicas, a elaboração de monografia deve ser estimulada como 

Trabalho de Conclusão de Curso tanto para a Modalidade Licenciatura como para a 

Modalidade Bacharelado.  
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CAPÍTULO IV 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Artigo 5º - O TCC deverá ser apresentado, impresso e oralmente a uma banca 

examinadora ao final do 8º período na disciplina Estágio em Ciências Biológicas III e 

Trabalho de Conclusão de Curso, que o recomenda. 

 

Artigo 6º - O TCC deverá abordar um tema das Ciências Biológicas não 

necessariamente inédito, mas que traga uma contribuição relevante para a ampliação do 

conhecimento específico, desenvolvido sob a forma de pesquisa observacional, 

experimental ou revisão bibliográfica, vinculado ao estágio obrigatório iniciado no 6º 

período do curso. 

 

Artigo 7º - O TCC deverá ser desenvolvido individualmente. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Deverá ser apresentada uma cópia impressa do TCC, 

CD e ser realizada a apresentação oral perante a uma banca examinadora e 

subsequente arguição da banca examinadora. 

Artigo 8º - O TCC poderá ser apresentado na forma de artigo científico a ser 

submetido ou aceito em periódico científico recentemente.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: No presente regulamento entende-se por artigo 

científico a parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e 

discute idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas 

do conhecimento.”(ABNT. NBR 6022, 2003, p. 2). Para Lakatos e Marconi 

(1991) os artigos científicos têm as seguintes características: 

 I - não se constituem em matéria de um livro; 

 II - são publicados em revistas ou periódicos especializados; 

 III - permitem ao leitor, por serem completos, repetir a experiência. 

 IV - apresenta temas ou abordagens originais e podem ser: relatos de caso, 

comunicação ou notas prévias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de artigos científicos, as normas para a sua 

elaboração devem seguir as normas do periódico escolhido para a publicação 

(sugestão Multiciência - UNICEP) e tais normas devem ser encaminhadas à 
banca examinadora quando da entrega do exemplar à banca; 

PARÁGRAFO QUARTO: No presente regulamento entende-se por revisão 

bibliográfica uma análise crítica e ampla das publicações correntes em uma 

determinada área do conhecimento. Um trabalho em formato de revisão 

bibliográfica deve analisar e discutir os trabalhos já publicados em uma 

determinada área e não simplesmente citar vários autores. Todo estudo 

científico deveria ser iniciado por uma revisão de bibliografia no assunto.  A 

revisão bibliográfica tem os seguintes objetivos:  

 I - verificar se textos relacionados ao assunto a ser estudado já foram 

publicados; 

 II -  conhecer a forma como esse assunto foi abordado e analisado em estudos 

anteriores; 

 III - saber quais são as variáveis do problema em questão; 

 IV - analisar criticamente as publicações na área do tema em questão. 
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CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO 

Artigo 9º - Poderá iniciar o desenvolvimento do TCC o aluno regularmente matriculado 

no Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas que satisfizer os seguintes requisitos: 

I – se for matriculado na disciplina de Estágio em Ciências Biológicas I junto à 

secretaria acadêmica; 

II – ter cursado, no mínimo, o 5º período do curso e ter integralizado com 

aprovação 60% (sessenta por cento) da carga horária total do curso. 

 

Artigo 10º - Fica estipulado que o TCC deverá ser iniciado no 6º período e concluído ao 

término do 8º período letivo do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas. 

 

Artigo 11º - Cabe ao aluno a responsabilidade pelas seguintes atividades referentes ao 

TCC: 

 

 I -Selecionar um orientador do TCC que deverá ser docente mestre ou doutor do 

Curso de Ciências Biológicas da UNICEP, externo ao curso (caso os docentes do 

curso não tenham disponibilidade) ou externo a UNICEP, mas vinculado a uma 

Instituição de Ensino ou de pesquisa; 

 

 II -Apresentar impressa e oralmente o pré-projeto de TCC devidamente assinado pelo 

orientador (Apêndice 1) durante a disciplina de Estágio em Ciências Biológicas I 

(6º período) como comprovação do interesse do orientador em orientar o 

trabalho; 

 

 III -Apresentar impressa e oralmente o projeto de TCC devidamente assinado pelo 

orientador durante a disciplina de Estágio em Ciências Biológicas I (6º período), 

seguindo a estrutura definida nas NORMAS DE EDIÇÃO DE TRABALHOS; 

 

 IV -Apresentar relatório parcial de TCC impresso na disciplina de Estágio em Ciências 

Biológicas II e TCC (7º período); 

 

 V -Apresentar a monografia impressa e oralmente na disciplina Estágio em Ciências 

Biológicas III e Trabalho de Conclusão de Curso (8º período). 

 

 VI -Apresentar semestralmente em data a ser definida, ficha de acompanhamento do 

desenvolvimento do TCC (apêndice 7) preenchida e assinada ao docente 

responsável pela disciplina de estágio (supervisor). 

  

Artigo 12º - Fica estipulada a obrigatoriedade da apresentação da relação dos membros 

titulares e suplentes da banca examinadora (Apêndice 2) ao supervisor do TCC. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de membros da banca examinadora externos a 

Instituição, deverá o aluno apresentar ao supervisor da disciplina o 

Curriculum Lattes dos mesmos quando da definição da banca. 

 

Artigo 13º -  É obrigatória a apresentação da ficha de recomendação do TCC assinada 

pelo orientador ao docente da disciplina, anterior a entrega do exemplar à banca 

examinadora (Apêndice 3).  

 

Artigo 14º - Cabe ao aluno encaminhar aos membros da banca examinadora (titulares e 

suplentes) a carta convite (Apêndice 4) e os exemplares do TCC encadernados em 

espiral, com antecedência de 15 dias da data da defesa pública. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O atraso na entrega do exemplar a banca implica na 

reprovação do aluno. 

 

Artigo 15º - Cabe ao aluno realizar defesa pública do TCC perante uma banca 

examinadora. 

 

Artigo 16º - Após as possíveis correções sugeridas pela banca examinadora, o(a) 

aluno(a) deverá entregar 01 (um) exemplar da versão final do TCC devidamente 

encadernados em capa dura para o supervisor da disciplina em data pré-estabelecida, 

anterior ao encerramento do 8º período do curso. 

  

Artigo 17º - Fica o aluno comprometido a devolutiva de uma via da versão final do TCC 

encadernada em espiral para o orientador, uma via para o membro da banca 

examinadora e outra para a unidade de ensino concedente do estágio, contribuindo para 

a publicação e divulgação do TCC. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE TCC  
 

Artigo 18º - O supervisor de TCC é o docente responsável pela disciplina de Estágio em 

Ciências Biológicas. 

 

Artigo 19º - Cabe ao supervisor de TCC: 
 I -Orientar os alunos com respeito ao conteúdo deste regulamento; 

 II -Organizar o cronograma de defesa pública do TCC; 

 III -Apresentar os critérios de avaliação da disciplina e do TCC e os pesos das 

atividades; 

 IV -Divulgar as datas de apresentação dos TCCs; 

 V -Agendar os equipamentos áudio-visuais para as defesas; 

 VI -Orientar os alunos com relação ao modelo dos documentos constantes neste 

regulamento (ver apêndices) e zelar pela entrega dos mesmos pelo aluno ou 

orientador no prazo; 

 VII -Confeccionar as declarações aos membros da banca examinadora e a 

documentação; 

 VIII -Encaminhar ao orientador a documentação a ser utilizada no dia da defesa do 

TCC; 

 IX -Receber antes do encerramento do semestre uma (01) cópia da versão final do 

TCC devidamente corrigido, encadernado com capa dura, assinado e encaminhar à 

Coordenação do Curso;  

 X -Encaminhar nota de aproveitamento do aluno à secretaria acadêmica; 

 XI -Zelar pelo cumprimento do regulamento. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Na proposição e no desenvolvimento do TCC os supervisores de 

TCC deverão assessorar os professores orientadores. 

 

CAPÍTULO VII 
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DAS ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR  
 

Artigo 20º - O orientador é escolhido entre os professores do Curso de Ciências 

Biológicas, de outros Cursos da UNICEP ou externos vinculados a uma Instituição, 

especialistas, mestres ou doutores.  

 

Artigo 21º - Cabe ao orientador da UNICEP a orientação de no máximo 03 (três) 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), não ultrapassando o limite de 06 alunos 

orientandos. 

 

Artigo 22º - Cabe ao orientador de TCC do Curso de Ciências Biológicas: 

 I - Reunir-se com o aluno sempre que necessário para acompanhamento do 

desenvolvimento das etapas do TCC.  

 II - orientar a elaboração do pré projeto de TCC juntamente com o aluno seguindo as 

normas deste regulamento; 

 III - coordenar a elaboração do programa de estágio e acompanhar o seu 

desenvolvimento, mantendo contato com o supervisor da disciplina; 

 IV - orientar a elaboração do projeto de TCC e relatório parcial; 

 V - orientar a elaboração do TCC a ser apresentado no 8º período; 

 VI - receber o docente da UNICEP supervisor da disciplina em visitas e reuniões e 

informar sobre o desempenho do aluno sempre que solicitado; 

 VII - avaliar semestralmente o aluno através da ficha de avaliação de desempenho do 

aluno na elaboração do TCC (Apêndice 6) a ser entregue ao supervisor de TCC 

em data a ser estipulada; 

 VIII - sugerir a banca examinadora do TCC juntamente com o aluno e tutor (Apêndice 

2); 

 IX - assinar a ficha de recomendação do TCC (Apêndice 3) recomendando a defesa 

pública do TCC, a ser entregue ao supervisor de TCC pelo aluno.  

 X - presidir a sessão de abertura da apresentação do TCC e encaminhar 

documentação preenchida após defesa do TCC ao supervisor da disciplina; 

 XI - realizar a leitura da ata de publicação da nota final do aluno após a apresentação 

do TCC do dia e informar as observações e alterações consideradas necessárias 

pelos membros da banca; 

 XII - entregar as declarações aos membros da banca examinadora; 

 XIII - calcular as médias finais e encaminhar a documentação de defesa ao supervisor 

de TCC; 

 XIV - ficar de posse da folha de aprovação do TCC até que as correções sugeridas pela 

banca sejam efetuadas;  

 XV - favorecer a publicação dos TCCs de modo a permitir o acesso da comunidade 

acadêmica aos resultados da pesquisa. 

 XVI - reprovar o aluno orientando caso não cumpra satisfatoriamente as atividades 
referentes ao TCC. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A interação contínua entre aluno, orientador e tutor (se 

houver) deve ser mantida para o bom desenvolvimento do trabalho. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR 

 

Artigo 23º - O tutor é um docente da UNICEP ou pós-graduando, pesquisador, 

especialista, mestre ou doutor vinculado a uma Instituição de ensino, de pesquisa ou 

empresa, mediante apresentação à coordenação do Curso de carta de intenção de 

orientação e currículo Lattes. 

 

Artigo 24º - Cabe ao tutor: 
 I -co-orientar a elaboração do pré projeto de TCC juntamente com o aluno e 

orientador; 

 II -co-orientar a elaboração do projeto de TCC, relatório parcial e TCC; 

 III - sugerir literatura, orientar leituras, materiais e realizar encontros e discussões de 

artigos e ou textos organizados pelo aluno; 

 IV -acompanhar e dar um feedback periódico sobre o trabalho desenvolvido pelo 

aluno; 

 V -manter contato permanente com o orientador e supervisor de estágio; 

 VI -receber o docente da UNICEP supervisor de TCC em visitas e reuniões e informar 

sobre o desempenho do aluno sempre que solicitado; 

 VII -compor a banca examinadora somente em casos especiais a serem aprovados 

pelo Colegiado do curso; 

 VIII -sugerir a banca examinadora juntamente com o aluno e orientador. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O tutor poderá não ser considerado co-orientador e, 

portanto seu nome poderá não ser inserido como co-orientador da pesquisa, 

caso haja eventual incompatibilidade de linhas de pesquisa; 

 

CAPÍTULO IX 

DO PRÉ-PROJETO DE TCC E PROJETO DE TCC 

 

Artigo 25º - Um Pré-projeto de TCC deverá ser apresentado impresso e oralmente 

durante a disciplina Estágio em Ciências Biológicas I (6° período). 

 

Artigo 26º - O pré-projeto de TCC será avaliado pelo supervisor de TCC. 

 

Artigo 27º - Um Projeto de TCC referente ao Pré-projeto deverá ser apresentado 

impresso e oralmente em sala de aula e avaliado pelo supervisor de TCC, durante a 

disciplina Estágio em Ciências Biológicas I (6° período). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O projeto impresso poderá será avaliado pelo 

docente da UNICEP supervisor de TCC ou docentes de áreas afins definidos 

pelo supervisor segundo a ficha de avaliação fornecida pelo docente 

supervisor da disciplina. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Após parecer do supervisor de TCC, o desenho do 

estudo e quaisquer tipos de projetos a serem desenvolvidos envolvendo seres 

humanos (Resolução CNS 196/96), tais como: pesquisa experimental, revisão 

de prontuários, análise anátomo-patológica, levantamento genético, 

levantamento social, levantamento epidemiológico ou somente questionários, 

deverão ser encaminhados ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNICEP 

e, apenas após a aprovação do protocolo é que o estudo poderá ser iniciado. 
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O CEP analisará os projetos recebidos e deverá emitir parecer em período 

máximo de 30 dias.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os documentos necessários para encaminhamento 

dos projetos ao CEP estão no endereço: 

http://www.unicep.edu.br/comitedeetica/index.asp 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Uma vez aprovado pelo CEP o projeto deverá ser 

desenvolvido obrigatoriamente, uma vez que a desistência poderá 

comprometer o orientador ou o Curso de Ciências Biológicas. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: As pesquisas que envolvem experimentação animal 

deverão ter seu protocolo encaminhado ao Comitê de Ética em 

Experimentação Animal da UNICEP. 

 

Artigo 28º - A estruturação do projeto deverá atender as NORMAS PARA EDIÇÃO DE 

TRABALHOS. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Em casos de divergências entre o pré-projeto e 

projeto previsto e o executado, deverá haver justificativa por parte dos 

autores do trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em casos de alteração do orientador ou do 

projeto de TCC encaminhar formulário para alteração de orientação ou 

de plano de TCC (Apêndice 5) ao supervisor do TCC em tempo hábil para 

conclusão do TCC. 

 

Artigo 29º - Ficam as datas de apresentação a critério do docente supervisor do TCC. 

 

CAPÍTULO X 

DO RELATÓRIO PARCIAL 

 

Artigo 30º - O aluno prestará contas de suas atividades à UNICEP por meio da 

apresentação do relatório parcial do TCC entregue ao supervisor da disciplina. 

 

Artigo 31º - O relatório parcial deverá ser estruturado de acordo com AS NORMAS PARA 

EDIÇÃO DE TRABALHOS baseadas nas normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

 

Artigo 32º - O relatório deverá ser submetido primeiro à apreciação do orientador e 

tutor (se houver), e posteriormente encaminhado ao supervisor de TCC. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O relatório poderá será avaliado por docente(s) da 

UNICEP supervisor(es) de TCC ou docentes definidos pelo supervisor. A 

avaliação será realizada de acordo com critérios e quesitos estabelecidos pelo 

Conselho de Curso. Os quesitos serão anexados ao relatório pelo docente 

supervisor de TCC quando do encaminhamento aos avaliadores. 

 

http://www.unicep.edu.br/comitedeetica/index.asp
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CAPÍTULO XI 

DA APRESENTAÇÃO DO TCC 

 

Artigo 33º - O TCC deverá ser apresentado impresso e oralmente a uma banca 

examinadora em um tempo mínimo de 20 e máximo de 30 minutos. Em caso de duplas, 

ambos deverão realizar a apresentação oral dentro do tempo limite estipulado. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A data de defesa será nos últimos meses do semestre 

e definida por sorteio ou disponibilidade da banca. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ambos deverão ser argüidos pela banca examinadora 

após defesa pública do TCC.  

 

PARAGRAFO TERCEIRO: A seção de apresentação do TCC será presidida pelo 

orientador e presidente da banca e transcorrerá da seguinte forma: abertura 

da seção com a leitura do texto formal próprio, apresentação do aluno com 

duração mínima de 20 minutos e máxima de 30, argüição pelos integrantes 

da banca examinadora com 10 minutos para cada membro, encerramento da 

argüição, reunião a portas fechadas da banca para definição da média final, 

encaminhamento pelo orientador da documentação de defesa ao supervisor 

de TCC. 

 

PARAGRAFO QUARTO: Havendo ausência do orientador e presidente da 

banca, esta ficará automaticamente suspensa. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Na divulgação do resultado só será divulgada pelo 

orientador a média final, jamais a média individual atribuída pelos membros 

da banca. Não será disponibilizada aos alunos a documentação de defesa do 

TCC. 

 

Artigo 34º - Será definido pelo supervisor o modelo para apresentação do TCC que 

deverá incluir essencialmente: capa, folha de rosto, resumo, abstract, sumário, 

introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, discussão, conclusão e 

referências bibliográficas e seguir as normas da revista escolhida para publicação. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Utilizar a bibliografia recomendada sobre metodologia 

científica para auxílio na condução da pesquisa e redação do TCC. 

 

Artigo 35º - As regras para encadernação, formato, espacejamento, margens, 

numeração, referências, citações, etc., deverão seguir as recomendadas na revista 

escolhida para publicação. 

 

Artigo 36º - O TCC deverá conter 20 páginas incluindo as iniciais, anexos e apêndices e 

não deverá ser muito extenso. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A objetividade e clareza são características dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso. Portanto, recomenda-se o emprego de 

frases curtas, que incluam apenas uma idéia. Ao mesmo tempo, 

recomenda-se que frases que tratem de um mesmo aspecto sejam 

reunidas em um único parágrafo, evitando-se parágrafos muito curtos e 

expressões vagas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: No TCC a ser apresentado a banca examinadora 

e na versão final deverá constar o número do protocolo de aprovação do 

Comitê de Ética, caso o TCC tenha sido submetido a aprovação do 

mesmo. 
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Artigo 37º - A encadernação da versão final do TCC deve ser feita em capa dura, na cor 

azul escuro e com letras douradas. A capadura deve ser idêntica à capa do TCC. 

 

Artigo 38º - A versão final deve conter obrigatoriamente a folha de aprovação original 

assinada pelos membros da banca examinadora e a ficha catalográfica (em formato 12,5 

cm x 7,5 cm) elaborada com auxílio de um bibliotecário da UNICEP. 

 

CAPÍTULO XII 

DA BANCA EXAMINADORA 

 
 

Artigo 39º - A banca examinadora deverá ser definida pelo orientador e co-orientador 

ou tutor juntamente com o aluno. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os membros da banca examinadora deverão ser 

doutores, mestres ou no mínimo especialistas na área. Caso sejam externos à 

Instituição UNICEP, o aluno deverá apresentar Curriculum lattes dos mesmos 

quando da sugestão da banca examinadora. 

 

Artigo 40º - A banca será composta por (02) dois membros: orientador ou co-

orientador (ou tutor após aprovação pelo Colegiado do Curso) e um docente convidado 

do curso de Ciências Biológicas ou de outro curso da Instituição ou externo à UNICEP, 

aprovado pelo orientador e com formação relacionada a área referente ao TCC. 

 

Artigo 41º - Deverá ser definido previamente um (01) suplente, docente da UNICEP, 

em caso de falta do professor convidado. 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO: Em caso de ausência de um dos membros da banca 

examinadora, o aluno e seu orientador deverão convocar o suplente através 

de carta específica contida nos apêndices, a ser encaminhada pelo aluno. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de ausência do orientador na banca 

examinadora, o co-orientador poderá presidir a banca, porém o co-orientador 

não pode assumir o papel de membro convidado da banca juntamente com o 

orientador, em caso de ausência do convidado ou suplente. 

 

Artigo 42º - Os membros da banca examinadora (inclusive o suplente) deverão receber 

o TCC ou artigo no mínimo quinze (15) dias antes da apresentação oral.  

 

Artigo 43º - A banca examinadora deverá avaliar a apresentação impressa e oral do 

TCC após a defesa de acordo com os quesitos definidos na ficha de avaliação da 

apresentação do TCC. 

 

Artigo 44º - Não será destinado pró-labore a docentes membros da banca examinadora 

da UNICEP e de Instituições externas. 

 

CAPÍTULO XIII 

DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DO TCC 
 

Artigo 45º - A nota final obtida pelo aluno na apresentação do TCC será resultante da 

média aritmética das notas atribuídas pelos membros da banca examinadora aos 

quesitos apresentação impressa (0-5), apresentação oral (0-3) e arguição (0-2). 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A atribuição da nota a apresentação impressa será 

dada segundo os seguintes critérios: clareza e objetividade das idéias 

(argumentação / teoria-prática, fundamentação teórica pertinente ao tema, 

estruturação textual (coesão e coerência), estruturação lógica (introdução/ 
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desenvolvimento e conclusão, língua Portuguesa e observância das normas 

técnicas. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: A atribuição da nota a apresentação oral será dada 

segundo os seguintes critérios: domínio e segurança na exposição dos 

aspectos que fundamentam o tema, desempenho na apresentação oral 

pública (tempo, clareza e precisão na linguagem, postura, didatismo e 

motivação da assistência), domínio de recursos didáticos auxiliares  

  

Artigo 46º - Será aprovado no TCC, o aluno que obtiver média final igual ou superior a 

6,0 (seis) na defesa do mesmo. 

 

Artigo 47º - O aluno que eventualmente tenha sido aprovado no TCC e reprovado na 

disciplina, deverá reapresentar o TCC ou definir um novo TCC no ano seguinte de 

oferecimento da disciplina que contempla a apresentação do TCC. 

Artigo 48º - O aluno reprovado no TCC terá uma oportunidade de re-submeter o TCC 

reformulado à apreciação da mesma banca examinadora dentro do prazo do calendário 

acadêmico do respectivo semestre. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de reprovação o aluno poderá reapresentar 

o mesmo tema desde que o motivo não tenha sido plagio. Se a nova versão 

do TCC não for aprovada até o último dia de aula no semestre, o aluno será 

reprovado na disciplina e terá que cursar a mesma novamente, devendo 

realizar a confecção de novo projeto de pesquisa e apresentação de um TCC 

com novo tema, ficando a seu critério a escolha ou não de novo orientador, e 

dispensado do cumprimento das horas de estágio (caso tenha cumprido em 

sua totalidade e caso não tenha alterado o tema do trabalho). 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de plágio o aluno estará automaticamente 

reprovado e impedido de continuar com o mesmo tema. 
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(Apêndice 1)  

Centro Universitário Central Paulista 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 
PRÉ – PROJETO de TCC 

 
Aluno:________________________________________RA:__________Período: ____Turno: ____ 

Orientador: ________________________________________ Instituição: ___________________ 

Local a ser desenvolvido: __________________________________________________________ 

 
 

(     ) experimental laboratório     (     ) experimental campo             (    ) revisão bibliográfica  
(     )administrativo                      (    ) Instituto de pesquisa         (    ) ________________ 
 

PRÉ – PROJETO de TCC 

 

Título: Nome do projeto 

 

 

Delimitação do problema de pesquisa: (discorrer sobre tópico ou parte a ser focalizada 

mencionando-se detalhadamente o problema a ser resolvido ou a dúvida a ser superada). 
 

 

Objetivo geral: (determinar com clareza e objetividade o propósito do pesquisador com a 

realização da pesquisa) 

 

 

Justificativa: (mencionar o motivo que levou o pesquisador a escolher o tema em questão) 

 

 

 

Referencial teórico: (revisão da produção científica já acumulada sobre o tema e que 

diretamente esteja relacionada ao problema de pesquisa) 

 

 

Referências Bibliográficas: referenciar a bibliografia utilizada no texto de acordo com as 

normas da ABNT. 

 

 

 

________________________________ 
Nome e legível e Assinatura do aluno 

 
 

________________________________ 
Nome legível e Assinatura do Orientador 

 

 
Ciente pelo docente da disciplina Estágio em Ciências Biológicas I do Curso de Bacharelado em 

Ciências Biológicas da UNICEP em: ____/____/_______. 

 
 

          Prof. _____________________________________________ 
(titulação, nome legível e assinatura do supervisor TCC) 
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(Apêndice 2)  

Centro Universitário Central Paulista 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

 

MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DA BANCA EXAMINADORA do TCC 

 

 

 

Venho através desta, sugerir os membros que comporão a Banca Examinadora do 

Trabalho de Conclusão de Curso do(a) aluno(a) _____________________________ 

________________________RA: __________, intitulado: ____________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ . 

 

 

 

Orientador:  _______________________________ 

Dr.ou MSc. Fulano de Tal (SIGLA DA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM) 

 

 

Titular: _______________________________  

Dr. ou MSc. Fulano de Tal (SIGLA DA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM) 

 
 
 

 

Suplente :  ______________________________ 

     Dr. ou MSc. Fulano de Tal (SIGLA DA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM) 

 

 

 

 

 

Sem mais para o momento, 

 

  

_____________assinatura________________ 

Nome legível do(s) aluno(s) 

 

 

 

__________        assinatura________________ 

Titulação, nome legível do orientador 

 

 

 

 

 

São Carlos, _____ de _______________ de ______. 
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(Apêndice 3) 

Centro Universitário Central Paulista 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 
 

FICHA DE RECOMENDAÇÃO DO TCC 
 

  
Nome do aluno:__________________________________________________________________ 

Período___________ Turno:____________________RA: __________________________ 
 
O orientador deverá, necessariamente: 

 
1- Discorrer acerca da evolução, seriedade e dedicação do aluno ao longo do processo de 
orientação.  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

2- Atribuir nota que reflita o desempenho, a qualidade do trabalho apresentado e todo o 
comprometimento do aluno durante o período de orientação, a fim de recomendar ou não o 
trabalho para defesa pública. 
 
Nota atribuída (0 a 10): ______________ 
 
3- Emitir parecer final 

 
a- (     ) TCC recomendado para ser defendido publicamente (nota ≥ 6,0) 
b- (     ) TCC  não recomendado para ser defendido publicamente (nota < 6,0) 
 
Observação: (justificar caso assinale a opção b) 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
 

São Carlos, ____ de _____________ de 200_. 
 
 

 
 
 

___________________assinatura________________________ 
Nome legível do aluno 

 
 

___________________assinatura________________________ 
Nome legível do orientador 

 
 

______________________assinatura_____________________ 
                                                     Nome legível do supervisor de TCC 
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(Apêndice 4)  

Centro Universitário Central Paulista 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

 

CARTA CONVITE AOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA do TCC 

 

 

 

São Carlos, ___ de _______________ de _________.  

 

 

 

 

 

 

Prezado (a) Prof.(a). Dr.(a) ou MSc. 

 

 

 

 

Conforme entendimento pessoal, venho reiterar o convite para compor como 

membro efetivo ou suplente da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) do(a) aluno(a) ____________________________________________, 

graduando(a) do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas do Centro Universitário 

Central Paulista – UNICEP sob minha orientação. 

A defesa pública do TCC intitulado: ________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________,realizar-se-á no dia ___de 

_______________ de 200__, às ____horas no Bloco ____, sala _____ do Campus 

UNICEP situado à Rua Miguel Petroni, no 5111,  Jardim Centenário, São Carlos – SP. 

O Trabalho de Conclusão de curso deverá ser avaliado quanto a 

apresentação impressa, a apresentação oral e a clareza e segurança durante a 

arguição. 

 Sua presença altamente representativa muito nos honrará, pelo que nos 

sentimos agraciados. 

 

Sem mais, agradecemos antecipadamente vossa valiosa contribuição. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

____________assinatura________________ 

Nome legível do(s) aluno(s) 

 

 

 

 

 

 

____________assinatura_______________ 

Titulação, nome legível do orientador 
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(Apêndice 5) 

Centro Universitário Central Paulista 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 
 

FORMULÁRIO PARA ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO e/ou PLANO DE TCC 

 

 

Eu, _________________________________________________ aluno(a) regularmente 

matriculado(a) no  ______ período ___________ do curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas da UNICEP, na disciplina Estágio em Ciências Biológicas ___, sob RA 

_____________, venho por meio deste, declarar que a orientação do Trabalho de 

Conclusão de Curso previamente realizada pelo (a) Prof.(a) 

_______________________________________ foi assumida  pelo (a) 

Prof(a).__________________________________________ e o TCC previamente 

intitulado: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

(     ) não foi alterado  

(     ) foi alterado, e  passa a intitular-se:______________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

São Carlos, _____ de  _________________  de 200__. 

 

 

_______________assinatura___________________ 

Nome legível do orientador anterior 

 

 

_______________assinatura_________________ 

Nome legível do orientador atual 

 

 

_______________assinatura_________________ 

Nome legível do aluno 
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(Apêndice 6) 

Centro Universitário Central Paulista 

Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ALUNO NA ELABORAÇÃO DO TCC 

 
 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Período___________ Turno:____________________RA: __________________________ 
 
1- O aluno expõe suas dificuldades? 

(    ) Sempre   (   ) Frequentemente   (    ) Raramente (   ) Nunca 
 

2- O aluno prepara-se para as conversas com seu orientador? 
(    ) Sempre   (   ) Frequentemente   (    ) Raramente (   ) Nunca 

 

3- O aluno segue o cronograma estabelecido? 
(    ) Sempre   (   ) Frequentemente   (    ) Raramente (   ) Nunca 

 

4- O aluno avisa, justificando ausências mais prolongadas? 
(    ) Sempre   (   ) Frequentemente   (    ) Raramente (   ) Nunca 

 
5- O aluno comparece pontualmente às reuniões acertadas com o orientador, avisando-o 
antecipadamente caso tenha problemas? 

(    ) Sempre   (   ) Frequentemente   (    ) Raramente (   ) Nunca 
 

6- Em média quantas horas mensais o aluno dedica-se ao desenvolvimento do TCC?  
         (   ) 30 h      (   ) 20 h      (   ) 10 h     (  ) menos de 10 h 

 
7- Discorra brevemente acerca da evolução e seriedade do aluno ao longo do processo de orientação.  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
8- Discorra brevemente acerca da evolução do projeto e/ou TCC e as possibilidades de concluí-lo no 
prazo pré-determinado. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
9- Enumere as principais etapas e/ou objetivos concluídos até a presente data. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
10- Sugestões, observações e/outros)  

(espaço reservado para sugestões relativas as dificuldades no desenvolvimento do estágio, interação 
Instituição orientador, documentação, materiais, etc... e outras observações consideradas pertinentes).             
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________. 
 

São Carlos, _____ de  _________________  de 201_. 

 

_______________________________ 

Titulação e nome legível do orientador 
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