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CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º - Em acordo com a Resolução do CONEP número 030 de 20 de dezembro de 

2007, o presente regulamento fixa as normas de transição, para os discentes dos cursos de 

Engenharia Agronômica e Engenharia de Alimentos ingressantes até o segundo semestre 

letivo de 2012 e que pleiteiam o grau de Bacharel em Biossistemas, relativas ao funcionamento 

da atividade acadêmica de elaboração do trabalho monográfico referente às disciplinas 

Monografia I e Monografia II, o qual constitui parte do currículo mínimo fixado pelas disposições 

da legislação federal. 

  

CAPÍTULO II – DAS DEFINIÇÕES GERAIS 

 

Art. 2º - É pré-requisito para a obtenção de grau no Bacharelado Interdisciplinar em 

Biossistemas, pela UFSJ, que o aluno conclua as disciplinas Monografia I e Monografia II, que 

são semestralmente oferecidas. As disciplinas Monografia I e II são atividades com o objetivo 

de realizar um Trabalho de Conclusão de Curso, resultado da investigação científica, a ser 

elaborado individualmente pelo estudante, sob a orientação de um professor universitário, 

preferencialmente do Campus de Sete Lagoas da UFSJ. 

Art. 3º - A Monografia strictu sensu, é o tratamento escrito de determinado fenômeno 

sobre uma questão afim à área de biossistemas, de forma a possibilitar ao aluno a 

oportunidade de realização de um trabalho escrito com base em normas técnicas e práticas de 

pesquisa científica. Nesta área, relações entre elementos bióticos e/ou entre elementos bióticos 

e abióticos em diferentes escalas de sistemas naturais conservados ou impactados, 

manipulados ou laboratoriais, são exemplos do espectro de opções disponíveis para o aluno 

desenvolver sua monografia, em acordo com o seu orientador.  

Art. 4º - O trabalho a ser desenvolvido pode se materializar em uma das três opções 

científicas: 

I - Trabalho original de pesquisa  

II - Revisão crítica da literatura sobre determinada temática; 

III - Estudo de caso com alguma contribuição pessoal ou aplicação prática; 

Art. 5º - Para fins de integralização do Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas, a 

monografia não pode ser substituída por nenhuma outra atividade.  

 

CAPÍTULO III – DOS PRÉ-REQUISITOS PARA MATRÍCULA NAS DISCIPLINAS 

MONOGRAFIA I e MONOGRAFIA II 

 

Art. 6º - Para realização de matrícula nas disciplinas Monografia I e Monografia II, o 

aluno deve solicitar sua inscrição.  

Art. 7º - Será negada a inscrição nas disciplinas de alunos que ainda não tenham 

alcançado 75% (setenta e cinco por cento) de aproveitamento de créditos no Bacharelado. 



Art. 8º - É permitido o ingresso nas disciplinas Monografia I e Monografia II de alunos 

que ainda não cursam o quinto período, desde que estes atendam ao pré requisito de terem 

alcançado o mínimo de 75% de aproveitamento de créditos no Bacharelado.  

Art. 9º - Casos omissos serão decididos em comum acordo pelos Colegiados do curso 

profissionalizante ao qual o aluno está matriculado e do Curso de Bacharelado Interdisciplinar 

em Biossistemas (BIB), com emissão de parecer formal a respeito. 

 

CAPÍTULO IV – DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 10º - Todos os docentes da UFSJ estão aptos a orientar os estudantes nos seus 

trabalhos de conclusão de curso, cabendo ao estudante a livre escolha de um orientador, com 

base na área de pesquisa definida e na disponibilidade do orientador. 

Art. 11º - É possível a inscrição de co-orientadores e estes não necessitam ser 

docentes da UFSJ. Entretanto, para fins de registro acadêmico, o co-orientador, assim como o 

orientador, deve preencher o formulário 1 dos anexos, contendo seus dados pessoais e seu 

vínculo profissional. 

Art. 12º - A orientação da monografia se inicia no semestre em que o estudante se 

matricular nas disciplinas Monografia I e Monografia II, prosseguindo durante o semestre.   

Art. 13º - O docente orientador é co-responsável pela execução do trabalho de 

monografia. Cabe ao orientador auxiliar no direcionamento do aluno orientado em busca de 

seu propósito final, mas não na execução de próprio punho do trabalho. 

§ 1º - Cada professor poderá orientar simultaneamente, no máximo, três estudantes 

matriculados nas disciplinas Monografia I e Monografia II. 

§ 2º - Ao professor orientador é facultado a solicitação de afastamento da orientação de 

determinado estudante, desde que o faça, justificadamente, por escrito. 

Art. 14º - O estudante poderá solicitar mudança de seu orientador, por iniciativa própria, 

desde que justifique suas razões por escrito. 

Art. 15º - Os pedidos de alteração de orientação serão analisados pelo coordenador da 

disciplina Monografia I e pelo Colegiado do BIB, que emitirão parecer a respeito do pleito. 

 

CAPÍTULO V – DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 16º - A banca examinadora será composta por três membros, com o professor 

orientador sendo o Presidente da banca. 

Art. 17º - A banca examinadora será indicada a partir do consenso entre orientador e 

orientado e podendo ou não incluir o co-orientador do trabalho 

Art. 18º - A banca examinadora deverá ser constituída prioritariamente por 

profissionais, docentes ou não da UFSJ, que possuam expertise no tema central ou em temas 

afins ao desenvolvido pelo aluno na monografia.  



Art. 19º - É necessário para participação na banca que o membro escolhido tenha ao 

menos o título de Mestre. 

Art. 20º - Os eventuais custos de hospedagem/deslocamento de membros na banca 

não serão cobertos pelo BIB. 

Art. 21º - Cada um dos componentes da banca examinadora receberá uma cópia do 

trabalho de conclusão de curso para leitura e avaliação, com antecedência mínima de uma 

semana da data marcada para sua defesa. 

Parágrafo Único – O não cumprimento do prazo definido permite, à exceção do 

Presidente, que os membros componentes da banca examinadora não mais participem do 

processo de avaliação no semestre em curso. 

Art. 22º - Qualquer contestação sobre a constituição da banca deverá ser elaborada, 

pelo orientador ou pelo estudante, por escrito, e encaminhada coordenador da disciplina 

Monografia I e pelo Colegiado do BIB, para deliberação final no prazo máximo de uma semana. 

 

CAPÍTULO VI – DOS PRAZOS 

 

Art. 23º - As datas relativas ao cumprimento dos prazos abaixo mencionados, 

apresentadas em formato dia, mês e ano, deverão ser apresentadas pelo coordenador das 

disciplinas na primeira semana de atividades.  

Parágrafo Único - Em casos extraordinários, para a melhor adequação das disciplinas 

ao(s) semestre(s) letivo(s), o coordenador das disciplinas pode fazer alterações nestes prazos, 

necessariamente determinadas na primeira semana de atividades, em concordância com o 

Coordenador do BIB.  

Art. 24º - Deverão ser observados, sob pena de inviabilização da defesa da monografia 

ou aprovação nas disciplinas Monografia I e Monografia II, os seguintes prazos: 

I. Entrega dos formulários 01 e 02 dos anexos contendo identificação do 

orientador, proposta de monografia (título provisório) e os termos de compromisso assinados 

por orientadores e aluno, estabelecendo o compromisso de ambos na execução do trabalho de 

monografia: 15 dias após o início do semestre letivo. 

II. Após o procedimento anterior, caso haja necessidade de alteração de 

orientador, este procedimento deve ser repetido, por meio de carta formal do Orientador a ser 

substituído e do novo Orientador proposto, justificando o pleito. A não apresentação do 

formulário 01 neste prazo pode implicar, por parte do coordenador das disciplinas Monografia I 

e Monografia II, em pedido de cancelamento de matrícula do aluno. 

III. Entrega do formulário 03 contendo um Relatório parcial do trabalho 

desenvolvido (que explica como anda a execução do projeto de monografia, se a proposta 

inicial se mantém ou foi alterada e quais são as perspectivas para sua execução, incluindo 

esclarecimentos sobre expectativas para cumprimento de prazos): 60 dias após o início do 

semestre letivo. 



IV. Formulários 04 e 05 com data e hora marcados para a defesa, bem como a 

composição da banca: 100 dias após o início do semestre letivo. As cópias da monografia 

devem ser encaminhadas aos membros da banca. 

V. Entrega de 1 (uma) cópia impressa e 1 (uma) cópia em meio digital (em 

formato de documento portável - “portable document format” – pdf, protegido contra alterações 

ou cópias) da versão final da monografia contendo as alterações sugeridas pela banca: 30 dias 

após a defesa da Monografia. 

VI. O coordenador da disciplina Monografia I determinará o local e condições 

gerais para entrega dos documentos anteriormente citados. 

 

CAPÍTULO VII – DA DEFESA DA MONOGRAFIA 

 

Art. 25º - Na defesa oral de seu trabalho perante a banca examinadora, o discente, no 

prazo de 20 minutos, deverá proceder a uma apresentação ordenada das partes componentes 

de trabalho. 

Parágrafo Único – Após a defesa oral, é facultado aos membros da banca examinadora 

formular questões e solicitar esclarecimentos sobre o tema desenvolvido. 

Art. 26º - A defesa da monografia é aberta ao público. 

Art. 27º - A Ata da Defesa (ver modelo nos ANEXOS) deverá ser encaminhada pelo 

presidente da banca ao coordenador das disciplinas Monografia I e Monografia II, informando 

da aprovação ou não do candidato e contendo a discriminação quantitativa de seu 

desempenho baseando-se nas fichas de avaliação (ver modelo nos ANEXOS). 

Art. 28º - No caso de ausência de um dos membros, deverá ser acionado o suplente 

(profissional do Campus de Sete Lagoas da UFSJ) com no mínimo 24 horas de antecedência. 

O nome do suplente deverá ser informado no ato de comunicação da composição da banca 

(formulário 05). 

Parágrafo Único - Em casos excepcionais, a banca examinadora poderá iniciar os seus 

trabalhos com a presença de dois de seus membros. 

Art. 29º - É de inteira responsabilidade do Orientador e Orientado:  

I – reserva de sala/auditório bem como garantir a disponibilidade os recursos didáticos 

que serão utilizados na apresentação da monografia;  

II - divulgação de local e hora de sua defesa de monografia. A divulgação deverá ser 

realizada com antecedência mínima de três dias com pelo menos quatro cartazes em locais 

públicos dentro da UFSJ, incluindo o mural de divulgação exclusiva de trabalhos de 

monografia; 

 

CAPÍTULO VIII – DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 30º - Será aprovado em monografia o estudante que obtiver o conceito igual ou 

maior que 60% e reprovado aquele que obtiver o conceito inferior a 60%. 



Art. 31º - O estudante reprovado em monografia poderá tentar uma nova defesa do 

trabalho no semestre seguinte à sua primeira tentativa. 

Art. 32º - para fins de pontuação serão reservados 10% da nota, a serem atribuídos 

pelo coordenador da disciplina Monografia I e Monografia II, de acordo com o cumprimento de 

todos os prazos previstos. 

Parágrafo Único - Os motivos legais aplicáveis à suspensão de atividades discentes 

serão considerados aceitáveis para a entrega do trabalho fora dos prazos sem penalização. 

Art. 33º - Será atribuído peso de 90% à média aritmética das notas atribuídas ao aluno 

pelos membros da banca. Assim, a soma da nota atribuída pela banca com a nota atribuída 

pelo coordenador da disciplina constituirá a nota final do aluno na disciplina. 

Art. 34º - Como parte conclusiva de seu trabalho, sob pena de receber o conceito I – 

Incompleto, e inviabilizar a sua aprovação definitiva, é exigido que o estudante entregue ao 

Coordenador das disciplinas Monografia I e Monografia II uma cópia impressa da versão final 

da monografia junto com um CD contendo cópia eletrônica (em formato de documento portável 

- “portable document format” – pdf) protegido contra alterações ou cópias para o devido 

arquivamento. 

Art. 35º - Se em qualquer etapa do trabalho de monografia for identificada tentativa de 

fraude de documentos ou uso indevido de informações de terceiros, sendo estas apresentadas 

como de autoria do aluno, o mesmo será reprovado nas disciplinas, recebendo nota 0 (zero). 

Plágio constitui crime previsto no artigo 184 do Código Penal Brasileiro e o encaminhamento de 

demais ações a este respeito será decidido pela Coordenadoria do BIB. 

 

 

Sete Lagoas, 01 de Janeiro de 2013. 

 

 

                                                        

 

Prof. Juliano de Carvalho Cury 

Coordenador do Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPUS SETE LAGOAS 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS 

 

DEFESA DE MONOGRAFIA DE ALUNOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA 

E ENGENHARIA DE ALIMENTOS INGRESSANTES ATÉ O SEGUNDO 

SEMESTRE LETIVO DE 2012 

 

FORMULÁRIO 01 

IDENTIFICAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DOS DOCENTES 

ORIENTADORES 

 

Venho, por meio deste documento, declarar que estou de acordo em assumir a 

orientação do trabalho de monografia do(a) aluno(a) ____________________________  

______________________________________________________________________.  

Durante esta orientação comprometo-me a auxiliar o(a) aluno(a) a desenvolver a sua 

monografia, desde a concepção da idéia até a realização de suas atividades e obtenção 

do produto final. Aproveito para indicar como co-orientador(a) do(a) aluno(a), 

______________________________________________________________________ 

que é vinculado(a) à(ao)_________________________________________________. 

Aproveito para informar o título provisório do trabalho como:_____________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Local, data:_______________________________________ 

 

 

____________________________   ____________________________ 

    Nome legível do Orientador            Assinatura 

 

____________________________   ____________________________ 

   Nome legível do co-orientador             Assinatura 

 

 



 

CAMPUS SETE LAGOAS 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS 

 

 

DEFESA DE MONOGRAFIA DE ALUNOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA 

E ENGENHARIA DE ALIMENTOS INGRESSANTES ATÉ O SEGUNDO 

SEMESTRE LETIVO DE 2012 

 

 

FORMULÁRIO 02 

TERMO DE COMPROMISSO DO DISCENTE 

 

 

Venho, por meio deste, declarar que reconheço o professor _____________________ 

________________________________________como meu orientador no trabalho de 

monografia e que estou ciente das regras da disciplina para a conclusão do Bacharelado 

Interdisciplinar em Biossistemas. Assim, me comprometo a cumprir os prazos 

estabelecidos pelo coordenador da disciplina Monografia I e a cumprir com todas as 

etapas para conclusão da mesma.  

 

 

Local, data:_______________________________________ 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

     Nome legível do discente             Assinatura 

 

 

 

 

 



 
CAMPUS SETE LAGOAS 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS 

 

DEFESA DE MONOGRAFIA DE ALUNOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA 

E ENGENHARIA DE ALIMENTOS INGRESSANTES ATÉ O SEGUNDO 

SEMESTRE LETIVO DE 2012 

 

FORMULÁRIO 03 

INFORMAÇÕES SOBRE ANDAMENTO DA MONOGRAFIA 
 

Viemos por meio deste, declarar que o trabalho de monografia intitulado 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

encontra-se em desenvolvimento, com as seguintes fases concluídas: 

(    ) Estruturação do plano de trabalho / atividades a serem desenvolvidas 

(    ) Revisão bibliográfica  

(    ) Início da redação 

(    ) Definição de objetivo(s) / hipótese(s)  

(    ) Coleta de dados 

(    ) Análise dos resultados 

(    ) Discussão 

(    ) Obs.:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

O cumprimento de nossos prazos pessoais para a execução da monografia está:  

(    ) Melhor que o previsto 

(    ) Satisfatório  

(    ) Atrasado 

 

Nossas expectativas quanto ao cumprimento dos prazos da disciplina de monografia são de que:  

(    ) Não teremos problema 

(    ) Os cumpriremos com possíveis prejuízos ao trabalho  

 

 

Local, data:_______________________________________ 

 

____________________________   ____________________________ 

     Nome legível do orientador                         Assinatura 

 

 

____________________________   ____________________________ 

    Nome legível do discente                         Assinatura 

 
 



 

CAMPUS SETE LAGOAS 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS 

 

 

DEFESA DE MONOGRAFIA DE ALUNOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA 

E ENGENHARIA DE ALIMENTOS INGRESSANTES ATÉ O SEGUNDO 

SEMESTRE LETIVO DE 2012 

 

 

FORMULÁRIO 04 

ENTREGA DA MONOGRAFIA 

 

 

 

Venho por meio deste, apresentar o trabalho de monografia intitulado: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

 

Aproveito a circunstância para atestar que conheço todo o conteúdo do trabalho e que o 

seu desenvolvimento encontra-se satisfatório e em acordo com nosso planejamento. 

 

 

 

Local, data:_______________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

    Nome legível do Orientador            Assinatura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
CAMPUS SETE LAGOAS 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM BIOSSISTEMAS 

 

DEFESA DE MONOGRAFIA DE ALUNOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA 

E ENGENHARIA DE ALIMENTOS INGRESSANTES ATÉ O SEGUNDO 

SEMESTRE LETIVO DE 2012 

 

FORMULÁRIO 05 

DEFINIÇÃO DE DATA E BANCA PARA A DEFESA DE MONOGRAFIA 

 

 

Venho por meio deste, apresentar a data de apresentação do trabalho de monografia 

intitulado: _____________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

e também a composição da banca de avaliação do referido trabalho. 

 

A data de defesa será: _______ de ____________________ de ___________. 

 

O local de defesa será: ____________________________________________ 

 

A banca de avaliação será composta por mim (orientador do aluno) e pelos demais 

membros: 

Nome  Instituição 

1.  

2.  

 

Indico para a suplência, no caso de ausência de um dos membros: 

Nome  Instituição 

1.  

 

Aproveito para confirmar que, conforme o Manual de Execução do Trabalho de 

Conclusão de Curso do Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas, eu e meu 

aluno(a) estaremos providenciando a divulgação do evento. 

 

 

 

Local, data:_______________________________________ 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

    Nome legível do Orientador            Assinatura 

 



 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM 

BIOSSISTEMAS 
ALUNO(A):  

 

Aos _____ dias do mês de _________ do ano de _________, às ____ horas, na sala 

________ do Campus Sete Lagoas da UFSJ, na cidade de Sete Lagoas, foi realizada 

a sessão pública de apresentação e defesa do trabalho de conclusão de Curso do(a) 

acadêmico(a) 

______________________________________________________________, com o 

título ________________________________________________________________. 

A banca foi composta pelos professores __________________________-

_______________ (orientador(a)), _________________________________________ 

e _________________________________________ sob a presidência do (a) primeiro 

(a). Após explanação no prazo regulamentar, o(a) aluno(a) foi interrogado(a) pelos 

componentes da banca. Terminada a etapa, os membros, de forma confidencial 

avaliaram o(a) aluno(a) e conferiram ao(à) mesmo(a) o  seguinte resultado: 

__________________, tendo sido o resultado proclamado pelo presidente da sessão. 

Dados por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata, que será assinada pela 

banca. Os requisitos a serem observados estão registrados em folha anexa. 

 

Sete Lagoas, _________ de ___________________________ de _______. 

 

ASSINATURAS:  

Banca: 

____________________________________________________________________ 

 

             

___________________________________________________________________ 

 

             

____________________________________________________________________ 



FICHAS DE AVALIAÇÃO DO TRABAHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

AVALIAÇÃO DA DEFESA (ORAL) DOTRABAHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Aluno(a):                                                                                                  NOTA:  

Orientador(a):   

Curso:    

Tema do TCC:   

  

CRITÉRIOS Nº. DE PONTOS   

  Máximo Obtido  

DESENVOLVIMENTO   

Desenvolvimento e clareza dos objetivos 1,0    

Linguagem clara, correta e adequada ao conteúdo. 1,0    

Abordagem das ideias fundamentais do conteúdo 1,0    

Sequência lógica do conteúdo dissertado 1,0    

Articulação entre as ideias apresentadas, permitindo a 

configuração do seu todo 

1,0    

Conteúdo com informações corretas 1,0    

Adequação do conteúdo em função do tempo estipulado para a 

defesa 

1,0    

Estrutura evidenciando introdução, desenvolvimento e conclusão. 
1,0    

Apresentação do aluno: dicção e variação de estímulos 1,0    

Uso adequado do material didático 1,0    

TOTAL 10,0    

 

Sete Lagoas, em ____ de ________ de 20______ 

 

 

___________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE(A) DA BANCA 



AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

 

Aluno(a)                                                                                                NOTA: 

Orientador(a):   

Curso:   

            Tema do Trabalho de Conclusão de Curso:   

ITENS A CONSIDERAR Nº. DE PONTOS 

  MÁXIMO OBTIDO 

01 Apresentação 0,5  

02 Introdução, desenvolvimento e conclusão 1,0  

03 Organização das ideias (coerência e coesão) 1,5  

04 Domínio dos conteúdos 1,5  

05 Poder de síntese 1,0  

06 Objetividade 1,0  

07 Consistência argumentativa 1,5  

08 Sequência lógica do raciocínio 1,0  

09 Correção e propriedade da linguagem 1,0  

  TOTAL 10,0  

  

 

Sete Lagoas, em____de __________ de 20______ 

  

 

 

 

__________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) PRESIDENTE(A) DA BANCA 

 

 

 

 

 

 

 



SUGESTÃO DE MODELO DE TCC NA FORMA DE MONOGRAFIA 
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SUGESTÃO DE MODELO DE CAPA 
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TÍTULO DO TRABALHO 
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Aprovada em xx/xx/xxxx. 
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