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São João del-Rei, Campus Alto Paraopeba. 

 
 

I. DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) corresponde a uma atividade de síntese e 
integração de conhecimento, considerada como uma Unidade Curricular obrigatória na 
formação do engenheiro segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação em Engenharia, instituída pela Resolução CNE/CES Nº 11, de 11 de março de 
2002. No âmbito da grade curricular do curso de Engenharia Civil - Ênfase em Estruturas 
Metálicas, da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), a Unidade Curricular 
“Trabalho de Conclusão de Curso” tem caráter obrigatório para a obtenção do grau de Bacharel 
em Engenharia Civil, é de cunho teórico e possui carga horária de 72 horas. 
Art. 2º. O TCC consiste no desenvolvimento de um trabalho acadêmico, apresentado em forma 
de monografia, versando sobre um tema específico que guarde relação com as áreas de 
conhecimento do curso. Os principais objetivos do TCC são aplicar e ampliar os conhecimentos 
teórico-práticos acumulados durante a graduação, estimular a pesquisa científica com 
aprimoramento no uso de metodologias, técnicas e normas próprias de um trabalho científico, 
assim como desenvolver a capacidade de estruturar e redigir, de forma normatizada, um texto 
técnico-científico. 
Art. 3º. Além dos objetivos gerais supracitados, a Unidade Curricular “Trabalho de Conclusão 
de Curso” tem por objetivo específico possibilitar aos alunos do curso de Engenharia Civil - 
Ênfase em Estruturas Metálicas, da UFSJ, a oportunidade de demonstrar sua capacidade para 
discorrer sobre temas relativos à Engenharia Civil, por meio da elaboração, execução e 
apresentação de um trabalho científico e/ou técnico realizado durante o curso e orientado por 
um docente do ciclo específico e/ou profissionalizante do curso, lotado no Departamento de 
Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e Humanidades (DTECH).  
§ 1. A Unidade Curricular “Trabalho de Conclusão de Curso” poderá se constituir de: 

i) Pesquisa em nível de iniciação científica; 
ii) Dissertação de um tema na área de Engenharia Civil;  
iii) Relatório final de estágio supervisionado não-obrigatório.  

§ 2. Para fins de atendimento das exigências pertinentes ao TCC, não serão aceitos os 
conteúdos das Unidades Curriculares “Trabalho de Contextualização e Integralização 
Curricular” (TCIC) e “Estágio Curricular Obrigatório”.  
§ 3. O TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou por grupos de no máximo 2 alunos 
regularmente inscritos na Unidade Curricular “Trabalho de Conclusão de Curso”; 
§ 4. Antes da execução do trabalho, será exigida a apresentação de um Plano de Trabalho, 
que deverá ser aprovado previamente pelo professor responsável pela Unidade Curricular no 
semestre letivo em questão (Coordenador de TCC); 
§ 5. Na Unidade Curricular “Trabalho de Conclusão de Curso”, será obrigatória a apresentação 
pública de uma monografia, a qual será defendida perante uma Banca Examinadora, visando 
desenvolver a habilidade de expressão escrita e oral dos alunos. 
 
 

II. DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
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Art. 4º. Na participação da Unidade Curricular “Trabalho de Conclusão de Curso”, estarão 
envolvidos: 
• O Professor Coordenador de TCC; 
• O Professor Orientador de TCC; 
• O Professor Co-orientador de TCC, caso exista; 
• A Banca Examinadora. 
 
Art. 5º. O professor Coordenador de TCC é o responsável por essa Unidade Curricular no 
semestre letivo de sua oferta na grade curricular do curso. 
Art. 6º. Ao professor Coordenador de TCC compete: 
I. Elaborar o Calendário de TCC e fazer eventuais modificações, caso necessário; 
II. Divulgar o Regulamento do TCC e o seu Calendário de atividades; 
III. Receber os Planos de Trabalho e encaminhá-los ao Colegiado do Curso de Engenharia 
Civil - Ênfase em Estruturas Metálicas, da UFSJ, após parecer, em até 7 (sete) dias úteis; 
IV. Assessorar a chefia do Departamento ao qual está vinculado o curso no julgamento da 
conveniência de custeio das despesas de execução do TCC; 
V. Encaminhar, para aprovação do Colegiado do Curso, a composição das bancas 
examinadoras e a identificação dos locais, datas e horários das sessões de defesa; 
VI. Receber as monografias de TCC e encaminhá-las, em conjunto com as Atas de Defesa 
(Anexo III), aos membros da Banca Examinadora, comunicando-lhes os locais, datas e horários 
dos exames, conforme definido no Calendário; 
VII. Divulgar, à comunidade acadêmica do Campus Alto Paraopeba, os locais, datas e horários 
das defesas das monografias; 
VIII. Divulgar os resultados das defesas de monografias e encaminhar a documentação 
pertinente; 
IX. Receber a monografia na sua versão final corrigida e encaminhá-la ao Colegiado do Curso, 
conforme definido no Calendário; 
X. Decidir sobre casos omissos. 
Art. 7º. O Professor Orientador de TCC será obrigatoriamente um docente do ciclo específico 
e/ou profissionalizante do Curso de Engenharia Civil - Ênfase em Estruturas Metálicas, da 
UFSJ, lotado no Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação e 
Humanidades (DTECH), podendo contar com a colaboração de outro profissional de área afim 
ao projeto, da própria universidade ou membro externo, que atuará na condição de Co-
Orientador. 
§ 1. A orientação dos grupos de alunos matriculados na Unidade Curricular “Trabalho de 
Conclusão de Curso” será, sempre que possível, distribuída de forma igualitária entre os 
docentes identificados no caput desse artigo, salientando-se que o número máximo de 
orientações por professor corresponde a 2 (dois). 
§ 2. Caso o grupo de alunos opte em fazer o TCC em outra Instituição de Ensino Superior (IES) 
que não seja a UFSJ, o professor responsável pelo acompanhamento do trabalho será o Co-
orientador externo, oriundo dessa IES; 
§ 3. Poderá haver mudança de orientador de TCC por interesse do professor e/ou do grupo de 
alunos. No caso do professor decidir não mais acompanhar a orientação aos alunos, cabe ao 
Professor Orientador comunicar formalmente o fato ao grupo de alunos e ao professor 
Coordenador de TCC, explicitando os motivos. No caso do grupo de alunos decidir mudar de 
orientador, os mesmos deverão comunicar formalmente ao orientador, explicitando os motivos 
da decisão. Uma cópia do documento, datada e assinada pelo Professor Orientador, 
comprovando que o mesmo tomou conhecimento da referida decisão, deverá ser entregue 
para o professor Coordenador de TCC, e este indicará um novo orientador. 
Art. 8º. Ao Professor Orientador de TCC compete: 
I. Auxiliar o grupo de alunos na elaboração e no desenvolvimento do Plano de Trabalho; 
II. Viabilizar, orientar e acompanhar a realização do TCC em todas as suas etapas básicas, 
incluindo a confecção da monografia; 
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III. Indicar, ao professor Coordenador de TCC, o(s) nome(s) do(s) membro(s) avaliador(es) 
convidado(s) para a composição da Banca Examinadora. 
IV. Encaminhar, ao professor Coordenador de TCC, a identificação do local, data e horário de 
interesse para a sessão de defesa da monografia de TCC dos alunos sob sua orientação, até 
30 dias corridos antes da data prevista para o encerramento do semestre letivo; 
V.Presidir a sessão de defesa da monografia; 
VI. Verificar a execução das correções requeridas pela Banca Examinadora, bem como a 
formatação da versão final corrigida da monografia de acordo com as Normas de Redação do 
TCC (Anexo II); 
VII. Encaminhar a Ata de Defesa, devidamente preenchida e assinada, ao professor 
Coordenador do TCC, juntamente com uma cópia da versão final corrigida da monografia, em 
prazo definido no Calendário de TCC. 
Art. 9º. Ao Colegiado do Curso de Engenharia Civil do Curso de Engenharia Civil - Ênfase em 
Estruturas Metálicas, da UFSJ, compete, no âmbito do TCC: 
I. Aprovar os Planos de Trabalho de TCC, conforme o seu Calendário; 
II. Homologar as composições das Bancas Examinadoras, locais, datas e horários das defesas 
e emitir as respectivas portarias; 
III. Homologar a aprovação final do TCC; 
IV. Encaminhar, após homologação, uma cópia (impressa e em versão digital no formato PDF) 
do exemplar final de cada monografia para arquivo na Biblioteca da UFSJ, Campus Alto 
Paraopeba. 
V. Emitir os certificados de participação na Banca Examinadora. 
Art. 10º. A Banca Examinadora deverá ser constituída por um número mínimo de 3 (três) 
avaliadores, a saber: Professor Orientador (presidente da Banca Examinadora), Professor Co-
Orientador (caso exista) e um ou dois membros convidados, podendo estes serem docentes ou 
pesquisadores vinculados à UFSJ na data da defesa do trabalho. 
 
 

III. DAS ATRIBUIÇÕES DO GRUPO DE ALUNOS 
 

Art. 11º. Compete ao grupo de alunos: 
I. Elaborar o Plano de Trabalho e entregá-lo ao professor Coordenador de TCC, juntamente 
com a Proposta de Trabalho preenchida e assinada (Anexo I), conforme definido no Calendário 
de TCC; 
II. Executar o TCC segundo o Plano de Trabalho aprovado; 
III. Manter contato contínuo com o Professor Orientador, segundo uma dinâmica estruturada 
por ambos, visando ao bom desenvolvimento das atividades previstas; 
IV. Redigir a monografia segundo as Normas de Redação do TCC (Anexo II); 
V. Entregar a monografia (três exemplares com encadernação), com encaminhamento do 
Professor Orientador ao Professor Coordenador de TCC, num prazo de até 10 (dez) dias 
corridos antes da data prevista para a defesa; 
VI. Entregar a versão do trabalho corrigida (impressa e em versão digital no formato PDF) num 
prazo máximo de até 7 (sete) dias corridos após o dia da defesa da monografia. 
 
 

IV. DO PLANO DE TRABALHO 
 

Art. 12º. O Plano de Trabalho será redigido pelo grupo de alunos e deverá ter de 3 a 5 páginas, 
contendo título (ainda que provisório), introdução, revisão bibliográfica, objetivos, materiais e 
métodos, recursos necessários, referências bibliográficas e cronograma de execução  
§ 1. O prazo para entrega do Plano de Trabalho é de até 20 dias corridos a partir do primeiro 
dia letivo do semestre; 
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§ 2. Caso o Plano de Trabalho proposto não seja aprovado, o grupo de alunos e o Professor 
Orientador de TCC terão o prazo de até 10 dias corridos para reformulá-lo ou propor um novo 
plano e encaminhá-lo ao Professor Coordenador de TCC para as devidas providências. 
 
 

V. DA MONOGRAFIA E DA SUA DEFESA 
 

Art. 13º. A redação da monografia deverá seguir as Normas de Redação do TCC descritas no 
Anexo II. 
Art. 14º. A sessão de defesa deverá ser marcada, num prazo máximo de até 7 (sete) dias 
antes do encerramento do semestre. 
Art. 15º. A defesa da monografia será aberta ao público e deverá ocorrer no âmbito das 
instalações da UFSJ, Campus Alto Paraopeba. 
Art. 16º. A defesa da monografia seguirá a seguinte sequência de atividades: 
I. Apresentação oral com duração máxima de 30 minutos; 
II. Arguição por parte da Banca Examinadora (máximo de 30 minutos para cada membro); 
III. Deliberação sobre as correções necessárias e menções pela Banca Examinadora, quando 
for o caso. 
Art. 17º. Os membros da Banca Examinadora deverão atribuir, para cada membro do grupo de 
alunos, notas de 0 a 10, e a menção final de cada discente na Unidade Curricular “Trabalho de 
Conclusão de Curso” será a média aritmética simples de suas respectivas notas. 
Art. 18º. A divulgação do resultado de nota da defesa de monografia será feita até o prazo do 
primeiro dia útil após a sua data de defesa. 
 

VI. DAS CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO 
 

Art. 19º. São condições para aprovação na unidade curricular “Trabalho de Conclusão de 
Curso”: 
I. Entrega do Plano de Trabalho e da Proposta de Trabalho no prazo previsto e  aprovação 
destes pelo Colegiado do Curso de Engenharia Civil - Ênfase em Estruturas Metálicas, da 
UFSJ; 
II. Entrega dos exemplares de monografia segundo as Normas de Redação de TCC, 
respeitando o prazo previsto; 
III. Defesa da monografia perante a Banca Examinadora conforme definido no Calendário de 
TCC; 
IV. Obtenção de menção final igual ou maior a 6,0 (seis vírgula zero); 
V. Entrega, ao Professor Coordenador de TCC, de uma cópia impressa e de uma versão digital 
no formato PDF do exemplar final da monografia, com todas as correções sugeridas pela 
Banca Examinadora, no prazo previsto.  
 

VII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 20º - A presente Resolução entra em vigor na data da sua publicação.   
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ANEXO I 
 

PROPOSTA DE TRABALHO - TCC 
 
 
DADOS DO GRUPO DE TCC 
Nome: ______________________________________________________________________  
Matrícula:____________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________ 
Telefone: ____________________________________________________________________ 

 
__________________________________ 

Assinatura 
Nome: ______________________________________________________________________  
Matrícula:____________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________ 
Telefone: ____________________________________________________________________ 

 
__________________________________ 

Assinatura 
 
 
DADOS DO TRABALHO 
Título Provisório do Trabalho: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Professor(a) Orientador(a)_______________________________________________________ 
Professor(a) Co-orientador(a)____________________________________________________ 
Início das atividades: ___________________________________________________________ 
Previsão de Defesa: ___________________________________________________________ 
 
 
 
ACEITE DO ORIENTADOR 
Eu, professor(a) ___________________________________________________________, 
aceito orientar o grupo constituído pelos alunos supracitados em seu Trabalho de Conclusão 
de Curso, segundo as normas aprovadas pelo Colegiado do Curso de Engenharia Civil – 
Ênfase em Estruturas Metálicas da Universidade Federal de São João Del Rei. 
 
 
 

Ouro Branco-MG, _____ de _____________________ de _______. 
 
 

____________________________________ 
Professor Orientador do TCC  

 
De acordo: 

 
___________________________________ 

Professor Coordenador da Unidade Curricular “Trabalho de Conclusão de Curso”   

Ano/Semestre 
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ANEXO II 

 
NORMAS DE REDAÇÃO DO TCC 

 
 
 

1. ESTRUTURA DA MONOGRAFIA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
(TCC) 

A monografia do Trabalho de Conclusão de Curso deve ser composta das partes seguintes, 
obrigatórias e opcionais, as quais serão identificadas e resumidamente detalhadas na 
sequência. 
 
1.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
Capa - Obrigatório 
Folha de rosto - Obrigatório 
Ficha catalográfica - Obrigatório 
Folha de aprovação - Obrigatório 
Dedicatória - Opcional 
Agradecimentos - Opcional 
Epígrafe - Opcional 
Resumo – Obrigatório 
Abstract - Opcional 
Sumário - Obrigatório 
Lista de Figuras - Opcional 
Lista de Anexos – Opcional 
Lista de Apêndices - Opcional 
Lista de abreviaturas e siglas - Opcional 
 
1.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 
Introdução – Obrigatório 
Desenvolvimento - Obrigatório  
Conclusão ou Considerações finais – Obrigatório 
 
1.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 
Referências bibliográficas - Obrigatório 
Apêndices - Opcional 
Anexos - Opcional 

 
2. DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DA ESTRUTURA DO TCC 

2.1 DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
2.1.1 Capa 
Deve conter a instituição, autor, título e, na base da página, local (município e Estado) e data 
(mês e ano) (ver Modelo 1). 
2.1.2 Folha-de-rosto 
Dados utilizados na elaboração da ficha catalográfica: autor, título, finalidade do trabalho (em 
letra tamanho 8 ou 10, abaixo do título e concentrada à direita: “Monografia apresentada à 
Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de São 
João del-Rei, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Engenharia 
Civil”), orientação (abaixo da finalidade), local e data (mês e ano) na última linha (ver Modelo 
2). 
2.1.3 Ficha catalográfica 
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Deve ser colocada no verso da folha-de-rosto, sendo elaborada por profissional especializado 
(bibliotecário, a partir das informações fornecidas pelo autor), sendo enquadrada num retângulo 
de 8,00 x 12,5 cm. 
2.1.4 Folha de Aprovação 
Deve constar logo após a folha de rosto, na versão final do trabalho após a defesa, e ser 
assinada pelos componentes da banca examinadora. 
2.1.5 Dedicatória 
Página na qual o autor presta uma homenagem ou dedica o seu trabalho a outras pessoas 
(texto em itálico). 
2.1.6 Agradecimentos 
Manifestação de agradecimento a pessoas e instituições que, de alguma forma, colaboraram 
para a execução do trabalho. Deve ser dirigido àqueles que realmente contribuíram de maneira 
relevante na elaboração do trabalho, especificando-se em que colaboraram. O título 
(AGRADECIMENTOS) deve estar centralizado. 
2.1.7 Epígrafe 
Texto em itálico, no qual o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria. 
Nessa folha, não se coloca título. 
2.1.8 Resumo 
Texto curto, no máximo com uma página, com a descrição sintética dos aspectos relacionados 
aos objetivos, justificativa, material e métodos, resultados e conclusões do trabalho. 
2.1.9 Abstract 
Trata-se do Resumo em língua inglesa. Opcional, pois não é obrigatório o domínio da língua 
estrangeira para o estudante de graduação. Quando presente, traduzir o título que deverá vir 
antes do texto. 
2.1.10 Sumário 
Relação dos tópicos hierarquizados do trabalho, com a indicação da página onde se encontra 
cada assunto, a partir das listas de figuras, na sequencia em que aparecem no texto. Usa-se o 
termo Sumário (e não índice ou lista) para designar esta parte. A palavra Sumário, no título 
desta folha, é colocada sem número, centralizada e com o mesmo tipo e tamanho de fonte das 
seções primárias. O espaçamento entre linhas deverá ser simples. 
2.1.11 Lista de figuras 
Lista as figuras apresentadas no texto.  
2.1.12 Lista de tabelas 
Lista as tabelas apresentadas no texto.  
2.1.13 Lista de Apêndices 
Lista os apêndices apresentados no texto.  
2.1.14 Lista de Anexos 
Lista os anexos apresentados no texto.  
2.1.15 Lista de abreviaturas e siglas 
Lista, em ordem alfabética, das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguida de sua 
descrição por extenso. 
 
2.2 DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS TEXTUAIS (TÓPICOS DO TEXTO DA 
MONOGRAFIA) 
2.2.1 INTRODUÇÃO 
Deve conter a definição em termos gerais do problema abordado, a justificativa (motivo da 
escolha do tema e sua relevância) e os objetivos do trabalho (gerais e específicos). 
2.2.2 DESENVOLVIMENTO 
Os títulos dos tópicos relativos ao desenvolvimento do trabalho podem variar dependendo da 
natureza da pesquisa e da definição do Professor Orientador. Sugerem-se os tópicos 
seguintes.  
2.2.2.1 REVISÃO DA LITERATURA 
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Pode ser separada ou vir juntamente à “Introdução”. Trata do referencial teórico e do 
conhecimento acumulado sobre o tema abordado no trabalho, tendo como base a pesquisa 
bibliográfica sobre o assunto. 
2.2.2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 
Esse termo deve ser preferido em substituição a “Metodologia”, pois esta palavra é interpretada 
pela comunidade científica de diferentes modos, podendo assumir o significado de ciência ou 
estudo dos métodos. Deve conter a identificação dos materiais e a descrição dos 
procedimentos experimentais utilizados para a obtenção dos dados. Sua redação deve ser feita 
de forma clara e detalhada para que os experimentos possam ser reproduzidos. Pode ser 
dividido em itens e subitens. 
2.2.2.3 RESULTADOS 
Descrição clara e análise rigorosa dos resultados obtidos. Podem ser complementados com 
tabelas, gráficos e figuras. 
2.2.2.4 DISCUSSÃO 
Comentários acerca dos resultados e sua comparação com dados obtidos por outros autores, 
com argumentação a favor ou contra. Os tópicos apresentados nesta parte devem estar em 
harmonia com os objetivos estabelecidos na Introdução. Pode ser apresentada juntamente com 
os resultados (RESULTADOS E DISCUSSÃO). 
2.2.3 CONCLUSÕES ou CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Sintetiza a contribuição do trabalho e deve estar de acordo com os objetivos. Não deve conter 
dados, comentários ou discussão dos resultados. 
 
2.3 DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 
2.3.1 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Relação da bibliografia efetivamente consultada para a produção do trabalho. Não necessita 
obrigatoriamente ser feita de acordo com as normas da ABNT, sendo possível optar por 
obedecer às regras apresentadas nos periódicos onde o trabalho poderá eventualmente ser 
submetido para publicação. Neste caso, ao final das referências, indicar: “Referências foram 
elaboradas segundo orientações da Revista ...”. 
2.3.2 APÊNDICES 
Apêndices são documentos (textos, ilustrações, tabelas, questionários, etc.) elaborados pelo 
autor, com a função de fundamentar, comprovar ou ilustrar itens do estudo apresentados no 
texto (relação do que o autor considera merecer registro). Os apêndices devem ser 
identificados por meio de letras maiúsculas consecutivas, travessão e seus respectivos títulos. 
2.3.3 ANEXOS 
Anexos são constituídos de tabelas, quadros, gráficos, ilustrações, questionários, entre outros 
documentos não elaborados pelo autor. Têm por finalidade documentar, fundamentar, 
comprovar ou ilustrar itens descritos no texto. Os anexos devem ser identificados por meio de 
letras maiúsculas consecutivas, travessão e seus respectivos títulos. 
 

3. CONFIGURAÇÃO DAS PÁGINAS 
3.1 Tamanho do papel 
Padrão A4 (210 x 297 mm) 
3.2 Margens 
As folhas devem apresentar margem esquerda e superior a 3 cm; direita e inferior de 2 cm 
3.3 Espaçamento 
Espaçamento 1,5 
3.4 Tamanho e forma da letra do texto 
Times New Roman no texto tamanho 12, Arial tamanho 14 em itens e 13 em subitens (a capa e 
os itens e subitens podem ser escritos em tamanhos maiores e em negrito). 
3.5 Paginação 
A numeração deve figurar no canto inferior direito da folha, em algarismos romanos minúsculos 
nas páginas preliminares (pré-textuais), com exceção da página de rosto, que não deve ser 
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numerada, porém contada. Na parte textual, a numeração, em sequência, é colocada em 
algarismos arábicos. 
3.6 Cabeçalho 
O cabeçalho deve conter o nome do autor, ano e parte do título da monografia. 
3.7 Tamanho máximo do texto 
Considerando-se exclusivamente os elementos textuais, a monografia terá um máximo de 50 
páginas. 
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ANEXO III 
 

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 

Aos ________ dias do mês de _________________________ do ano de __________, na 
sala____________ do Bloco ________, Campus Alto Paraopeba, Universidade Federal de São 
João del-Rei, constituiu-se a Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
do grupo constituído pelos seguintes alunos: 
_____________________________________,matrícula_____________. 
_____________________________________,matrícula_____________. 
 
A Banca Examinadora foi composta por __________________________________, Professor 
Orientador do TCC,______________________________________, Professor Co-Orientador 
do TCC (se houver) e _________________________________, Avaliador ou avaliadores 
convidados, sendo presidida pelo Professor Orientador. O exame teve início às ___________, 
com a apresentação oral do grupo de alunos, encerrando-se às _____________. Em seguida, 
a banca arguiu o grupo de discentes por________ minutos. Ao final, a banca reuniu-se para a 
avaliação final da defesa de monografia do TCC. Após deliberação de seus membros, o 
referido grupo de discentes foi considerado __________________ na unidade curricular 
“Trabalho de Conclusão de Curso”, com nota final ________, sendo as notas atribuídas pelos 
membros da Banca Examinadora listadas a seguir, assim como a nota final do grupo: 
 
Nota do Professor Orientador: 
Nota do Professor Co-orientador: 
Nota do Avaliador convidado: 
Nota Final: 
 
 

Ouro Branco-MG, _____ de _____________________ de _______. 
 
 

Membros da Banca Examinadora: 
 
 

______________________________________ 
Professor Orientador de TCC 

 
______________________________________ 

Professor Co-Orientador de TCC 
 

______________________________________ 
Avaliador Convidado 

 
 

Declaro que as correções solicitadas pela Banca Examinadora foram devidamente realizadas 
pelo grupo de discentes. 

 
___________________________________ 

Professor Orientador de TCC 
 


