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Normas acadêmicas para as disciplinas TCC I e TCC II do curso de 

AGRONOMIA/CEUNES 
 

 

Capítulo I - Dos Objetivos 
 
Art. 1º - As disciplinas TCC I e TCC II (Trabalho de Conclusão de Curso I e II) são 
obrigatórias, para o Curso de Agronomia do Centro Universitário Norte do Espírito 
Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo, que tem por objetivo, seguindo os 
princípios da metodologia científica, apresentar os dados gerados em pesquisa 
científica, dentro da área da Agronomia.  
 
Capítulo II - Da Natureza 
 
Art. 2º - As disciplina TCCI e TCCII do Curso de Agronomia creditarão 30 horas 
cada, no histórico do discente. O trabalho de pesquisa é individual e poderá ser 
realizado dentro, ou fora da UFES, em Instituições Públicas ou Privadas. 
 
Art. 3º - O TCC poderá ser apresentado em formato de monografia ou de um artigo 
para publicação, tendo o aluno como primeiro autor. 
 

Capítulo III - Do Procedimento 
 
Art. 4º - No Início do Semestre Letivo, o Coordenador da disciplina divulgará o 
cronograma de atividades relativas à mesma. 
 
Art. 5º - O aluno deverá ser orientado por docente da UFES ou por um orientador 
externo, com titulação mínima de Mestre, em qualquer área de atuação do 
Agrônomo. Neste caso, haverá necessidade de aprovação pelo Colegiado do Curso. 
 
Capítulo IV-  Da Coordenação 
 
Art. 6º - A organização e supervisão geral serão realizadas por um Coordenador, 
professor do Curso de Agronomia. 
 
 
Art. 7º - As atribuições da Coordenadoria de TCC serão: 

 
I. Planejar, coordenar, supervisionar e responder pelas atividades relativas 

às disciplinas; 
II. Fiscalizar o cumprimento das normas para a realização das disciplinas; 

III. Fornecer, receber, organizar a documentação ligada às disciplinas; 
IV. Manter contato e/ou convocar reuniões com os alunos e /ou orientadores; 
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V. Reservar, com antecedência, sala de aula para a defesa do TCCII; 
VI. Inserir a nota dos alunos no Sistema de cadastro de notas da UFES, 

quando do recebimento do projeto de pesquisa (TCC I), ou da Versão 
Definitiva da monografia (TCC II).  

VII. Cumprir todos os procedimentos previstos para a efetivação das 
disciplinas; 

VIII. Tomar, em primeira instância, todas as demais decisões e medidas 
necessárias ao efetivo cumprimento deste regulamento; 

IX. Enviar aos orientadores todos os documentos necessários ao controle e 
acompanhamento das atividades desenvolvidas na elaboração do TCC; 

X. Emitir juntamente com o Coordenador do curso, para Banca Examinadora, 
os Certificados de Participação. 

 
Art. 8º - Na ausência do Coordenador da disciplina, o Coordenador do Curso 
assumirá esta Coordenação. 
 
 
Capítulo V- Do aluno 
 
Art. 9 º – Ao aluno compete: 
 

I. Realizar a sua matrícula, pelo Sistema UFES a partir do da obtenção de 124 
créditos vencidos para TCC I, e aprovado em TCC I para TCC II; 

II. Assumir o compromisso da execução do TCC e obter do professor orientador 
a aceitação formal (Anexo I) e apresentá-la, por escrito, ao coordenador da 
disciplina, em um prazo máximo de 30 dias a partir das aulas do semestre 
letivo;  

III. Apresentar-se às reuniões periódicas ou extraordinárias convocadas pelo 
Coordenador da disciplina; 

IV. Redigir o TCC I juntamente com o seu orientador, de acordo com as normas 
vigentes; 

V. Execução e Redação do TCC II juntamente com o seu orientador, de acordo 
com as normas vigentes; 

VI. Comunicar, por escrito e com aval do orientador, ao Coordenador da 
disciplina irregularidades que possam afetar o bom andamento da mesma; 

VII. Entregar 1 cópia do TCC I ao seu orientador, duas semanas antes do 
encerramento do semestre, para que ele possa avaliar e encaminhar a nota 
ao Coordenador da disciplina; 

VIII. Com sete dias de antecedência entregar 3 cópias do TCC II, na versão para 
defesa, ao seu orientador, para que possam ser encaminhadas aos membros 
da banca; 

IX. Fixar cartazes de divulgação da apresentação de seu TCC II com uma 
semana de antecedência, nos seguintes locais: secretaria DCAB; prédio de 
sala de aulas DCAB/DCS; 

X. Defender, publicamente, o seu TCC II; 
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XI. Entregar ao orientador, estabelecendo como data limite o primeiro dia de 
provas finais do semestre letivo corrente, a versão definitiva do trabalho de 
conclusão TCCII em dois formatos: a) forma impressa e encadernado, b) 
formato digital padrão PDF; 

XII. Estar presente em pelo menos 75% das apresentações de TCC II no 
semestre em que estiver matriculado em TCC I e TCC II; 

XIII. Respeitar os prazos e datas estipulados no cronograma da Coordenação da 
Disciplina. 

 
Capítulo VI-  Da Orientação 
 
Art. 10º - O professor (ou pesquisador) orientador é escolhido livremente pelo aluno, 
respeitada a Titulação mínima exigida, de Mestre. 
 
Art. 11º - O TCC será desenvolvido sob a orientação de professor vinculado à UFES 
ou um orientador externo, desde que este último tenha formação em ciências 
Agrárias e seja aprovado pelo Colegiado do curso de Agronomia do CEUNES. Esta 
aprovação fica dispensada para pós-doutores vinculados aos programas de Pós 
graduação do CEUNES. 
 
§ 1º - O cadastramento de um orientador externo é feito mediante solicitação ao 
Colegiado do Curso, acompanhada pelo seu Currículo Lattes. 
  
Art. 12º - A troca de orientador só é permitida quando outro orientador assumir 
formalmente a orientação, devendo o fato ser comunicado, por escrito, ao 
Coordenador da disciplina. 
 
Parágrafo único – É da competência do Coordenador da disciplina as soluções de 
casos especiais, podendo ele, se entender necessário, encaminhá-los ao Colegiado 
do Curso. 
 
Art. 13 º – As atribuições do orientador serão: 
 

I. Avaliar a relevância e a exeqüibilidade do tema proposto pelo aluno, 
quando for o caso; 

II. Orientar o aluno na elaboração do TCC, ajudando-o a delimitar o tema a 
ser desenvolvido e sugerindo, se necessário, as fontes bibliográficas. 

III. Supervisionar, orientar e assessorar o aluno no cumprimento das normas 
da disciplina TCC;  

IV. Encaminhar, ao Coordenador de TCC, quando solicitado, relatório ou 
outras informações sobre o andamento do TCC; 

V. Encaminhar o TCC I com a respectiva nota (Anexo III), ao coordenador da 
disciplina, para o lançamento da mesma no sistema da UFES; 
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VI. Definir, em comum acordo com o orientando os membros da Banca 
Examinadora, suplente, e a data de apresentação do trabalho de TCCII. 

VII. Encaminhar o TCCII aos membros e suplente da banca, no mínimo, de 
sete dias antes da defesa, e comunicar à Coordenação da Disciplina caso 
isto não seja cumprido; 

VIII.Enviar aos membros da Banca Examinadora as normas gerais de TCC e  o 
formulário de avaliação (Anexo IV); 

IX.Entregar certificado de participação dos membros da banca de TCC II 
(Anexo V) 

X. Participar, como presidente, da Banca Examinadora na avaliação final do 
TCC II.  

XI. Encaminhar ao prof. Coordenador de TCC as notas finais, dos alunos sob 
sua orientação, tendo como prazo limite, por semestre letivo, o primeiro 
dia do período de lançamento de notas no sistema UFES. 

 
Parágrafo único - A responsabilidade pela elaboração e impressão do TCCI e II é 
integralmente do aluno, o que não exime o orientador desempenhar adequadamente 
todas as funções que lhes couber. 
 
 

Capítulo VII- Do trabalho de conclusão do curso 
 
Art. 14º - O TCCI deve ser entregue ao professor orientador na forma de um 
projeto de pesquisa, obedecendo, na sua estrutura formal, as normas baseada no 
modelo de subprojeto do programa de PIIC da PRPPG/UFES (Anexo VIII). Devendo 
conter: 

� Resumo; 
� Introdução; 
� Objetivos; 
� Material e métodos; 
� Plano de trabalho/cronograma; 
� Referências bibliográficas. 

 
Art. 15 º – O TCCII, na forma de monografia, obedece, na sua estrutura formal, as 
normas vigentes da ABNT. 
 
Art. 16 º – O TCCII, também poderá ser apresentado na forma de um artigo inédito, 
como primeiro autor, para publicação (revistas com Qualis CAPES no mínimo B3), 
devendo ser anexado às normas da revista a quem se pretenda submeter. 
 
Art. 17 º – O TCCII, na forma de monografia, deve apresentar: 
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Elementos pré-textuais: 
� Capa padronizada  
� Folha de rosto (Anexo VI) 
� Catalogação na fonte (verso da folha de rosto) 
� Folha de aprovação (Anexo VII) 
� Dedicatória (facultativo) 
� Agradecimentos (facultativo) 
� Epígrafe (facultativo) 
� Resumo em português 
� Resumo em inglês (facultativo) 
� Lista de ilustrações (facultativo) 
� Lista de tabelas (facultativo) 
� Lista de abreviaturas e siglas (facultativo) 
� Símbolos (facultativo) 
� Sumário 

Elementos textuais 
� Introdução.  

-  Abordagem preliminar do tema de estudo 
     -  Embasamento teórico 
     -  Objetivo(s) ou hipótese(s) 

� Material e métodos 
� Resultados e Discussão 
� Conclusão 
� Referência bibliográfica 

Elementos pós-textuais 
� Referências 
� Glossário 
� Apêndices 
� Anexos 

 

 
Capítulo VIII- Da avaliação do TCCI. 
 
Art. 18º - A avaliação final do discente será realizada pelo orientador observando os 
seguintes aspectos: assiduidade, iniciativa, motivação, e à elaboração do projeto 
(Anexo II). 
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Capítulo IX- Da avaliação do TCCII. 
 
Art. 19 º - A avaliação final do discente será realizada por uma banca indicada pelo 
orientador, composta pelo mesmo e por outros dois membros da área, exigindo 
formação mínima de graduação. 
 
&1º  – A presidência da banca caberá ao orientador do trabalho. Em casos especiais 
decorrentes da ausência do prof. Orientador, por motivo de licença, a presidência 
deverá ser exercida por um professor do curso de Agronomia do CEUNES. 
&2º - Um dos membros da banca deverá ser um professor do curso de Agronomia 
do CEUNES. 
 
Art. 20 º – O aluno deverá apresentar o seu trabalho, oralmente, com o tempo de 
duração de 25 a 30 minutos. 
 
Art. 21 º – O tempo de argüição, por membro da banca examinadora, deve ser no 
máximo de 15 minutos e o aluno terá igual tempo para a sua defesa. 
 
Art. 22 º - A nota final do TCCII será obtida pela média simples entre a nota atribuída 
pelo orientador (NOTA A, Anexo IV), referente ao acompanhamento do aluno 
durante a execução do projeto, e a nota obtida na apresentação final do trabalho à 
banca examinadora (NOTA B, Anexo III). 
 
&1º - O orientador irá atribuir uma nota (NOTA A) referente ao desempenho do aluno 
em relação à execução do projeto, observando aos quesitos de assiduidade, 
iniciativa, motivação, e cumprimento do plano de trabalho. 
 
& 2º - Na apresentação do TCC II a nota final de cada avaliador deverá ser a média 
ponderada entre os valores atribuídos à arguição, à dissertação, e à apresentação 
oral do trabalho. A apresentação oral terá peso 3 (três), a dissertação peso 4 
(quatro) e a argüição peso 3 (três) (Anexo III). 
 
Art. 23 º - Para a aprovação, o aluno deverá obter nota igual ou superior a cinco na 
média aritmética entre a média das notas atribuídas pelos avaliadores da banca 
(NOTA B) e a nota atribuída pelo orientador (NOTA A). 
 
Art. 24 º - O aluno que obtiver nota inferior a cinco, estará reprovado. 
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Capítulo IX - Das Disposições Finais 
 
Art. 25 º - Estas normas entram em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 
do Curso. 
  
Art. 26 º - Os casos omissos serão encaminhados e avaliados pelo Colegiado do 
Curso 

 

(Aprovado pelo Colegiado do Curso de Agronomia/CEUNES/UFES, em reunião realizada em 

30 de novembro de 2016.) 
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ANEXO I – Termo de compromisso 

 
 

 

A Coordenação da disciplina TCC do Curso de Agronomia/CEUNES  da UFES 

 
 
 
 

Eu, nome do estudante, CPF n°, aluno(a) regularmente matriculado(a) no 
Curso de Agronomia/CEUNES, desta Universidade, no __ semestre de (ano) 
assumo o compromisso de desenvolver, o Trabalho de Conclusão de Curso (I ou II) 
intitulado (título do TCC a ser desenvolvido), sob orientação do(a) Prof. (a) Dr. (a) 
nome do professor. 
 

São Mateus, (data) 
 
 

____________________________ 
          Assinatura do aluno 

Telefones (fixo/celular) 
E-mail 

Orientador:  
Declaro minha intenção de orientar o requerente 
Departamento/Instituição 
E-mail:  
 
 
________________________________________________ 
Assinatura do Orientador 
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ANEXO II – FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL TCC I 

 
 
ALUNO: ______________________________________________________________ 
 
 

Quesitos Peso Nota 

Assiduidade 0 a 2,0 pontos  

Iniciativa  0 a 2,0 pontos  

Motivação 0 a 2,0 pontos  

Elaboração do projeto de pesquisa 0 a 4,0 pontos  

TOTAL 10,0 Pontos  

 
 
 
 
 
Professor orientador: ________________________________________________ 
 
 
Data: _____/_____/______ 
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ANEXO III – FICHA PARA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
ALUNO: __________________________________________________________ 
 

Quesito Observações Nota 

1. ARGUIÇÃO (3 pontos) 

Segurança (0,5 ponto) Durante toda a arguição da banca  

Objetividade (0,5 ponto) Clareza e objetividade na exposição 
de dados sem omissão de detalhes 
importantes. 

 

Domínio do assunto (2,0 ponto) Respostas adequadas  

2. DISSERTAÇÃO (4 pontos) 

Organização e estrutura (0,5 ponto) Adequação às normas da monografia 
e ABNT. 

 

Redação (1,0 ponto) Clareza, coerência, lógica, 
objetividade, gramática, ortografia e 
outros. 

 

Abordagem de temas (0,5 ponto) Adequação no uso de termos 
técnicos. 

 

Discussão e análise do tema (1,0 ponto) Interpretação e análise crítica dos 
resultados  

 

Conclusão e considerações finais(1,0 
ponto) 

Embasamento e coerência.  

3. APRESENTAÇÃO ORAL (3 pontos) 

Coerência (1,0 ponto) Relacionar bem o assunto abordado   

Postura (1,0 ponto) Apresentação adequada durante toda 
defesa. 

 

Recursos técnicos (1,0 ponto) Métodos, técnicas e recursos áudio-
visuais  

 

TOTAL   (10 pontos)  

 
 
Professor Avaliador:  __________________________________________ 
 
Data: ___/____/___ 
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ANEXO IV – FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO FINAL TCC II 

 
 
ALUNO: ______________________________________________________________ 
 
 

Quesitos Peso Nota 

Assiduidade 0 a 2,5 pontos  

Iniciativa  0 a 2,5 pontos  

Motivação 0 a 2,5 pontos  

Cumprimento do plano de trabalho 0 a 2,5 pontos  

TOTAL 10,0 Pontos  

 
 
 
 
Média da banca: ( _____ + _____ + _____ ) / 3 = _____ 
 
 
 
NOTA FINAL: ( ____ (nota banca) + ____ (nota orientador)) / 2 = _____ 
 
 
 
 
Professor orientador: ________________________________________________ 
 
 
Data: _____/_____/______ 
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ANEXO V- MODELO DE CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

 

C E R T I F I C A D O  

 
 

 
 A Coordenação do Curso de Agronomia certifica que: 

xxxxxxxxxxxxxxx (Orientador) 

xxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Compuseram a banca de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, no dia 

xx de xxxxx de 2014, do acadêmico xxxxxxxxxxxxxxx, intitulado 

“xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx”. 

 

São Mateus-ES, xx de xxxxx de 2014. 

 

________________________ 

Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Orientador 

 

 

________________________ 

Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Coordenador do Curso de Agronomia 

 

 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas  

Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - DCAB  
Rodovia BR 101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, CEP: 29.932-540 Tel.: +55 (27) 3312.1526, Fax: +55 (27) 3312.1501 

São Mateus - ES 
Sítio Eletrônico: http://www.ceunes.ufes.br 

ANEXO VI- FOLHA DE ROSTO 
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ANEXO VII- FOLHA DE APROVAÇÃO 
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ANEXO VIII- Modelo de Projeto de Pesquisa TCCI 
 

Título do projeto: 
 

 

Orientador: 
  

Discente: 
  

 
Resumo: Este documento deve ser utilizado como modelo para a elaboração do texto de descrição do 
projeto referente a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I). Antes do corpo do texto, 
deve ser incluído o resumo do trabalho, que deve conter uma breve descrição do projeto com seus 
objetivos e justificativas, metodologia e resultados esperados. O resumo deve conter no máximo 200 
palavras, com alinhamento justificado e fonte Times New Roman em itálico, corpo 10 com 
espaçamento entre linhas de 1,5. O texto do Subprojeto deve ser preparado de acordo com as 
seguintes instruções: (i) o documento não deve exceder 6 páginas de formato A4 com margens de 3 
cm (em todos os lados), usando fonte Times New Roman, corpo 10 com espaçamento entre linhas de 
1,5 e tabulação de 1 cm no início de cada parágrafo, (ii) as citações e referências bibliográficas devem 
seguir o formato da ABNT, (iii) a seção de referências bibliográficas deve conter apenas artigos 
citados no texto, ou seja, “não liste se não citar” e “não cite se não listar”, (iv) os títulos das seções e 
seus conteúdos devem seguir as recomendações descritas no corpo do texto deste modelo, (v) o 
cabeçalho das páginas deve ser mantido de acordo com a formatação deste modelo. 
 

Palavras chave: Devem fornecer ao leitor uma idéia dos principais temas de interesse de que trata a 

pesquisa. 

1 Introdução 
Na introdução o autor deve apresentar uma descrição geral do tema de estudo, mostrando sua 

relevância, citando, sempre que possível, trabalhos de outros autores para permitir a contextualização 

de sua pesquisa. 

 

2  Objetivos 
Deve conter, de forma concisa, os objetivos gerais e específicos do trabalho, ou seja, as hipóteses 

que se quer demonstrar, os dispositivos que se quer montar, os compostos que se deseja sintetizar, 

as idéias que se deseja corroborar ou refutar, etc. Também deve-se dar, de forma concisa, as razões 

pelas quais se quer atingir estes objetivos.   

3   Metodologia 
Definir, com base na revisão bibliográfica ou em trabalhos preliminares, a metodologia que deverá ser 

utilizada para testar a hipótese formulada e atingir os objetivos estabelecidos. Apresentar o 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas  

Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas - DCAB  
Rodovia BR 101 Norte, Km 60, Bairro Litorâneo, CEP: 29.932-540 Tel.: +55 (27) 3312.1526, Fax: +55 (27) 3312.1501 

São Mateus - ES 
Sítio Eletrônico: http://www.ceunes.ufes.br 

procedimento de trabalho, o material que deverá ser utilizado, o tratamento da informação e o 

procedimento estatístico, se for o caso. 

Esta seção deve detalhar os aspectos da metodologia empregada nas atividades especificamente 

executadas pelo estudante e apresentar sua relação com o Projeto de Pesquisa do orientador. 

4 Plano de Trabalho / Cronograma 
Explicitar as atividades que serão desenvolvidas pelo bolsista e seu cronograma de execução para que 

o objetivo do subprojeto possa ser alcançado, especificando período de inicio e término. As atividades 

não devem ser apenas listadas, é necessário apresentar uma breve descrição de sua relevância e 

justificativa para o subprojeto proposto e a forma de execução. 

 

ATIVIDADES 

Lista de atividades* 

1- 

2- 

3- 

4- 

* inserir o número de linhas necessário 

 

CRONOGRAMA (mês/20__ a mês/20__) 

Atividade             

1             

2             

3             

4             

 

Estabelecer um cronograma de trabalho de pesquisa, o qual deverá organizar a seqüência 

das atividades. 

5 Referências 
Enumere aqui as referências bibliográficas citadas no texto, de acordo com as regras da 

ABNT. 
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