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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO - TCC
Das Finalidades:
Art. 1º - A elaboração do TCC, conforme estabelecido pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição, é uma atividade obrigatória para a
formação profissional.
Do Objetivo:
Art. 2º - O TCC visa consolidar o interesse pela Pesquisa Técnico-Científica na área de
Nutrição. Deverá ser apresentado no final do curso, atendendo aos princípios éticos e
científicos em relação a planejamento, organização e apresentação.
Definição de Trabalho de Conclusão de Curso:
Art. 3º - O TCC deverá ser realizado individualmente ou em dupla mediante orientação,
abordando um tema específico, de forma empírica ou teórica, dentro das linhas de
pesquisa definidas por este Regulamento e de livre escolha do estudante. Quando o
TCC for realizado em dupla, os alunos deverão cursar a disciplina “Investigação
Científica Aplicada à Nutrição”, concomitantemente.
Parágrafo 1 . - A pertinência do desenvolvimento do trabalho, individualmente ou em
dupla, deverá ser avaliada pelo professor orientador.
o

Parágrafo 2 . - O TCC deverá ser apresentado na forma escrita.
o

Das Linhas de Pesquisa:
Art. 4º - As linhas de pesquisa nas quais deverão se desenvolver os TCC são:
•
•
•

Diagnóstico e intervenção em nutrição e saúde;
Qualidade de alimentos e dietas;
Segurança alimentar e nutricional.

Da Elaboração do TCC:
Art. 5º - A delimitação do tema do TCC e a escolha do professor orientador deverão
ocorrer até o início do oitavo período do curso. Neste período, orientador e estudante
deverão preencher e entregar ao professor da disciplina Trabalho de Conclusão de
Curso I (TCC I) o Termo de Compromisso com a Execução do Trabalho de Conclusão
de Curso (Apêndice A), conforme cronograma da disciplina. A partir da definição do
tema e da metodologia de trabalho, deverá ser preenchido o cronograma acordado entre
o professor orientador e o estudante, a ser cumprido por ambas as partes (Apêndices B
e C). A apresentação do TCC deverá ocorrer no décimo período do curso.
Da orientação do TCC:
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Art. 6º - O TCC deverá ser coordenado, orientado e acompanhado por um professor da
Faculdade de Nutrição ou professor da UFG em áreas afins. Neste último caso o TCC
deverá ter co-orientação de um professor da FANUT. Cada professor poderá orientar
até dois Trabalhos de Conclusão de Curso por semestre. O professor que não estiver
vinculado à pós-graduação stricto sensu poderá orientar até quatro TCC.
Art 7º - O Co-orientador poderá ser professor substituto da FANUT, ou professor de
outra unidade acadêmica da UFG, ou estudante de pós-graduação stricto sensu da PG
Nutrição e Saúde ou áreas afins.
Art. 8º - Compete ao Professor Orientador:
I - assinar e cumprir o estabelecido no Termo de Compromisso com a Execução do
Trabalho de Conclusão de Curso (Apêndice A), que será entregue ao coordenador da
disciplina TCC 1, conforme cronograma previamente estabelecido.
II - planejar o desenvolvimento do trabalho de pesquisa, junto com o estudante;
III - orientar o estudante na elaboração do Cronograma de Execução do Trabalho de
Conclusão de Curso (Apêndices B e C) e acompanhar a sua execução.
Do Orientando:
Art. 9º - Denomina-se Orientando o estudante do Curso de Nutrição, regularmente
matriculado e que tenha a Proposta de TCC aceita por um professor.
Art. 10º - Compete ao orientando:
I - assinar e cumprir o estabelecido no Termo de Compromisso com a execução do
Trabalho de Conclusão do Curso (Apêndice A);
II - elaborar o Projeto de pesquisa do TCC, com base nas orientações recebidas na
disciplina Metodologia da Investigação Científica Aplicada à Nutrição;
III - elaborar o Cronograma de Execução do Trabalho de Conclusão de Curso (Apêndice
B ou C), em acordo com o professor orientador;
IV - cumprir as atividades descritas no cronograma e apresentar ao orientador os
resultados para discussão e correções cabíveis;
V - entregar a versão final do TCC dentro do prazo estabelecido para correção final do
orientador;
VI - entregar uma cópia do TCC, em encadernação espiral, para cada membro da banca
examinadora para avaliação, acompanhado da carta de encaminhamento (Apêndice G)
e do formulário de avaliação (Apêndice F), dentro do prazo estabelecido.
VII - apresentar, caso seja solicitado, o TCC em evento científico da FANUT;
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VIII - entregar à Coordenação do Curso, um exemplar do TCC corrigido de acordo com
as orientações da banca examinadora e um no formato de pdf gravado em CD ou DVD.
Das Disciplinas Metodologia Cientifica e Investigação Científica Aplicada à Nutrição
Art. 11º - Compete ao Professor:
I - apresentar os fundamentos da pesquisa científica, conforme descrito nas ementas
das mesmas, assim como a estrutura básica do TCC, segundo as normas gerais para a
apresentação de trabalhos na Faculdade de Nutrição da UFG (www.fanut.ufg.br);
II - divulgar o presente Regulamento aos estudantes;
III - apresentar aos estudantes as linhas de pesquisa desenvolvidas na FANUT.
Dos Prazos para a Apresentação do TCC:
Art. 12º - O orientando e o orientador deverão obedecer o cronograma estabelecido pela
Coordenação da disciplina TCC 1. Este deverá conter as datas para entrega do TCC ao
orientador, aos membros da banca, entrega da versão corrigida do TCC e apresentação
oral, se for o caso.
Art. 13º - A Secretaria da Coordenação de Curso de Nutrição deverá divulgar os
resultados da avaliação do TCC em até dois dias após o recebimento da Ficha para
Encaminhamento das Notas do Trabalho de Conclusão de Curso (Apêndice E).
Da Avaliação:
Art. 14º - A avaliação do orientando será feita por meio do cálculo da média das notas
da banca examinadora. Essa deverá realizar a avaliação do TCC segundo os Critérios
para Correção de Monografia do Curso de Graduação em Nutrição da UFG (Apêndice
F).
Art. 15º - A avaliação da apresentação escrita do TCC deverá ser feita por uma banca
examinadora de três professores, composta pelo orientador e dois professores de
disciplinas e/ou linhas de pesquisa correlatas, com exceção do co-orientador.
Parágrafo único - Um dos membros da banca examinadora poderá ser um avaliador
externo a UFG, indicado pelo professor orientador e aprovado pelo Conselho Diretor da
FANUT, desde que não haja ônus de nenhuma natureza para a instituição.

Das Disposições Gerais:
Art. 16º - Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pelo Conselho Diretor
da FANUT.
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APÊNDICES TCC
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APÊNDICE A
TERMO DE COMPROMISSO COM A EXECUÇÃO DO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Declaramos nosso compromisso em elaborar o trabalho intitulado
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Estando cientes das normas estabelecidas pelo Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso –
Nutrição/UFG.
Data:____/____/_____

Professor Orientador:
Nome:
Assinatura:
Orientando:
Nome:
Assinatura:
Orientando:
Nome:
Assinatura:
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APÊNDICE B
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
(Pesquisa empírica)
O presente instrumento deverá ser preenchido em duas vias, uma para o(s) orientando(s) e outra
para o professor orientador.
Professor Orientador: _________________________________________________________
Orientando: _______________________________________ matrícula: _________________
Orientando: _______________________________________ matrícula: _________________
Titulo do Trabalho: _______________________________________________________
____________________________________________________Data:____/_____/______
Atividades
Levantamento
bibliográfico
Definição do
material e
metodologias
Teste de
metodologia e
instrumentos
Redação do
projeto de
pesquisa
Padronização e
versão final do
projeto
Coleta de dados
Processamento e
análise dos dados
Redação
preliminar da
monografia
Revisão e
redação da
versão final
Apresentação de
Tema Livre

Data

Horário

Planejamento da pesquisa
Execução das atividades programadas
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_______________________
_________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_______________________
_________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_______________________
_________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_______________________
_________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_______________________
_________________________________
Execução da Pesquisa
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_______________________
_________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_______________________
_________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_______________________
_________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_______________________
_________________________________
Divulgação da Pesquisa
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_______________________
_________________________________

Assinaturas
(Orientador/Orientando)
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APÊNDICE C
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
(Pesquisa teórica)
O presente instrumento deverá ser preenchido em duas vias, uma para o(s) orientando(s) e outra
para o professor orientador.
Professor Orientador: _____________________________________________________
Orientando: ___________________________________________matrícula: _________
Orientando: ___________________________________________matrícula: _________
Titulo do Trabalho: _______________________________________________________
_____________________________________________________Data:____/_____/_____

Atividades
Levantamento
bibliográfico
Aquisição do
Material
Bibliográfico
Leitura anotações
Análise e
síntese
Redação do TCC
Elaboração roteiro
Versão preliminar
Revisões no Texto
Versão final da
monografia
Apresentação de
Tema Livre

Data

Horário

Revisão Bibliográfica
Execução das atividades programadas
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_________________________
___________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_________________________
___________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_________________________
___________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_________________________
___________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_________________________
___________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_________________________
___________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_________________________
___________________________________
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_________________________
___________________________________
Divulgação da Pesquisa
( ) Sim
( ) Não
Justificativa:_________________________
___________________________________

Assinaturas
(Orientador/Orientando)
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APÊNDICE D

FICHA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTUDANTE NA DISCIPLINA TCC1
Data: ______/_____/_______
Nome (s) do(s) orientando(s):

__________________________________________________________________________
Orientador: _______________________________________________________________

N1 – Avaliação do (s) estudante (s) feita pelo orientador (10,0)
Critérios

Estudantes

Assiduidade (2,0)
Pontualidade (2,0)
Responsabilidade (2,0)
Realização das etapas
planejadas (4,0)
Total da nota (N1)

N2 – Avaliação do projeto de pesquisa
CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA (10,0)
Apresentação visual
Organização
Apresentação dos
gráficos
Apresentação do texto
Formatação
Configuração

Elaboração segundo
as Normas da FANUT/
Citações e referências
(1,0)

Conteúdo
(8,0)
Consistência do
conteúdo
científico
(4,0)

(1,0)

Data da entrega na Coordenação: _____/_____/______

ORIENTADOR

Estrutura
(1,0)

Redação
(fluência,
clareza e
correção)
(3,0)

Total da
Nota
(N2)
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APÊNDICE E

FICHA PARA ENCAMINHAMENTO DA NOTA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

(TCC 2)

Estudante (s):
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Orientador__________________________________________________________________
Ano _________________

N1- Avaliação do orientador (10,0)
Critérios

Estudantes

Assiduidade (2,0)
Pontualidade (2,0)
Responsabilidade (2,0)
Realização das etapas
planejadas (4,0)
Total da nota (N1)

N2-

Notas da banca avaliadora (10,0)
Avaliador 1

OBS:

Avaliador 2

Avaliador 3

Média (N2)

O orientador deverá encaminhar à Coordenação de Curso esta ficha, juntamente com os
formulários anexos: Avaliação da Banca Examinadora (Apêndice F) e 01 (um) exemplar
impresso e um no formato PDF gravado em CD ou DVD do TCC corrigido.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORIENTADOR
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APÊNDICE F

CRITÉRIOS PARA CORREÇÃO DE MONOGRAFIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO
– UFG (10,0

Apresentação visual
Organização Apresentação
dos gráficos
Apresentação do texto
Formatação Configuração
(1,0)

Elaboração segundo
as Normas da
FANUT/ Citações e
referências
(1,0)

pontos)
Conteúdo
(8,0)
Consistência do
conteúdo
científico

Estrutura

(4,0)

(1,0)

Redação
(fluência,
clareza e
correção)
(3,0)

Total da Nota

Nome do(s) Estudante(s):_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nome do Avaliador: ______________________________________________________________
Data da entrega da entrega para correção ao Avaliador: _____/_____/______
Data da entrega da monografia corrigida ao Orientador: _____/_____/______
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APÊNDICE G
CARTA DE ENCAMINHAMENTO DO TCC AOS MEMBROS DA BANCA AVALIADORA
Prezado (a) professor (a) ____________________________________________
Encaminhamos o TCC intitulado:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
De autoria dos estudantes:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ sob
orientação do professor (a)_________________________________________________________
para sua avaliação. De acordo com o cronograma estabelecido pela coordenação do curso de
nutrição o prazo para correção será até o dia ______ /______/_______. Segue junto com o TCC os
critérios para correção do trabalho.

Goiânia, ______ / _______ /________

______________________________________________________________
Orientador

