
 
 
 

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO (TCC) DO CURSO DE

BIOTECNOLOGIA 
 
 
 
Instrução Normativa nº 
Biotecnologia que estabelece as normas específicas de regulamentação do 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
 
 

 
Art. 1º - O TCC é resultado do desenvolvimento de um produto
plano de negócios, projeto de extensão
experimental ou bibliográfica
científica, remunerada ou 
 
§ 1º - O projeto ou plano
questionamento ou problema, que direcionará a geração e/ou discussão de 
resultados próprios ou fundamentados na literatura. 
 
§ 2º - O resultado final do 
artigo ou monografia, contribuindo para fomentar
conhecimentos e/ou de soluções 
considerar seus aspectos econômicos, sociais e ambientais.
 
§ 3º - O TCC poderá ser desenvolvido na UFSJ, em quaisquer de seus 
ou departamentos, em outras Instituições de Ensino Superior ou em empresas 
públicas ou privadas, parceiras da UFSJ, com atuação na temática do projeto 
ou plano de trabalho. 
 
§ 4º - Para ser desenvolvido no âmbito de empresas públicas ou privadas
TCC seguirá, além da presente normatização, os tr
vigente na UFSJ para a realização de estágios, sendo, neste caso, o TCC 
caracterizado como tal atividade obrigatória. 
 

CAPÍTULO II 
 

  

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO (TCC) DO CURSO DE BACHARELADO EM

BIOTECNOLOGIA DA UFSJ 

nº 01/2022 do Colegiado do Curso de Bacharelado 
estabelece as normas específicas de regulamentação do 

ho de Conclusão de Curso (TCC). 

CAPÍTULO I - DO CONCEITO 

resultado do desenvolvimento de um produto
projeto de extensão ou projeto de pesquisa descritiva

ou bibliográfica na área de Biotecnologia, inclusive 
ou voluntária. 

ou plano de trabalho de TCC deverá a
questionamento ou problema, que direcionará a geração e/ou discussão de 
resultados próprios ou fundamentados na literatura.  

resultado final do TCC será apresentado em relatório, na
artigo ou monografia, contribuindo para fomentar a busca de novos 

de soluções biotecnológicas sem, no entanto, deixar de 
considerar seus aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

O TCC poderá ser desenvolvido na UFSJ, em quaisquer de seus 
ou departamentos, em outras Instituições de Ensino Superior ou em empresas 
públicas ou privadas, parceiras da UFSJ, com atuação na temática do projeto 

Para ser desenvolvido no âmbito de empresas públicas ou privadas
uirá, além da presente normatização, os trâmites e a legislação 

vigente na UFSJ para a realização de estágios, sendo, neste caso, o TCC 
caracterizado como tal atividade obrigatória.  

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

  

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
BACHARELADO EM 

Bacharelado em 
estabelece as normas específicas de regulamentação do 

resultado do desenvolvimento de um produto ou processo, 
projeto de pesquisa descritiva, 

inclusive iniciação 

deverá abordar um 
questionamento ou problema, que direcionará a geração e/ou discussão de 

será apresentado em relatório, na forma de um 
a busca de novos 

tecnológicas sem, no entanto, deixar de 

O TCC poderá ser desenvolvido na UFSJ, em quaisquer de seus campi 
ou departamentos, em outras Instituições de Ensino Superior ou em empresas 
públicas ou privadas, parceiras da UFSJ, com atuação na temática do projeto 

Para ser desenvolvido no âmbito de empresas públicas ou privadas o 
mites e a legislação 

vigente na UFSJ para a realização de estágios, sendo, neste caso, o TCC 



 
 
Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso 
síntese e a integração dos conhecimentos abordados durante o curso, entre 
graduação e pós-graduação, entre ensino
Ciência e as Biotecnologias 
 

CAPÍTULO III 
 
Art. 3º - A coordenação e o gerenciamento geral do TCC s
uma Comissão (CTCC) 
em Biotecnologia, indicados pelo Colegiado d
mandatos individuais de dois anos
 
Art. 4º - À CTCC compete: 
 
I. Elaborar, gerenciar e fazer cumprir um

com o calendário acadêmico
projeto e do trabalho final, bem como 
Examinadoras e das

II. divulgar as normas e 
e professores envolvidos

III. acompanhar o processo de avaliação do projeto e do trabalho final do TCC; 
IV. avaliar e deliberar sobre a necessidade de extrapolação d

máximo de cinco alunos
V. realizar o levantamento dos alunos que não indicaram tema e/ou 

orientador;  
VI. receber a escolha d

pelo aluno e mediar, se necessário, as relações entre orientador e aluno; 
VII. receber do orientador

Termo de Compromisso de orientação
VIII. receber do orientador os resultados

(APÊNDICE III) e encaminhar o resultado final
IX. receber do discente 

eletrônica aprovada pel
à Coordenação do Curso para arquivamento e/ou divulgação.

 
CAPÍTULO IV – DA CARGA HORÁRIA E ÉPOCA DE REALIZAÇÃO

 
Art. 5º - A carga horária do TCC de 150 horas está prevista n
Pedagógico do Curso de Biotecnologia 
períodos letivos, no entanto, é permitid
quarto período letivo. 

  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo geral a 
síntese e a integração dos conhecimentos abordados durante o curso, entre 

graduação, entre ensino, pesquisa e extensão 
Biotecnologias atuais demandadas pela humanidade. 

CAPÍTULO III – DA COMISSÃO DO TCC (CTCC)

coordenação e o gerenciamento geral do TCC são 
 composta por três docentes do Curso de 

Biotecnologia, indicados pelo Colegiado de Curso, com duração de 
individuais de dois anos. 

compete:  

e fazer cumprir um cronograma semestral
com o calendário acadêmico, contendo as datas para entrega do tema, do 
projeto e do trabalho final, bem como as datas de avaliações

s apresentações orais públicas pelos alunos
e o cronograma semestral do TCC para todos os alunos 

envolvidos;  
acompanhar o processo de avaliação do projeto e do trabalho final do TCC; 

liar e deliberar sobre a necessidade de extrapolação d
alunos por professor por unidade de TCC; 

levantamento dos alunos que não indicaram tema e/ou 

a escolha do orientador e coorientador (opcional, quando houver)
pelo aluno e mediar, se necessário, as relações entre orientador e aluno; 
receber do orientador e coorientador (quando houver) o formulário
Termo de Compromisso de orientação/coorientação (APÊNDICE I)

receber do orientador os resultados da avaliação da Banca Examinadora
e encaminhar o resultado final à Coordenação 

discente o TCC em sua forma final e definitiva 
aprovada pela Banca Examinadora, e encaminhar a versão final 

Coordenação do Curso para arquivamento e/ou divulgação.

DA CARGA HORÁRIA E ÉPOCA DE REALIZAÇÃO

A carga horária do TCC de 150 horas está prevista n
Pedagógico do Curso de Biotecnologia para ser cumprida do sexto ao oitavo 

, no entanto, é permitida ao aluno seu cumprimento 

  

(TCC) tem como objetivo geral a 
síntese e a integração dos conhecimentos abordados durante o curso, entre 

e extensão e entre a 
humanidade.  

 

 realizados por 
Curso de Bacharelado 

, com duração de 

cronograma semestral, compatível 
datas para entrega do tema, do 

ões pelas Bancas 
pelos alunos; 

do TCC para todos os alunos 

acompanhar o processo de avaliação do projeto e do trabalho final do TCC;  
liar e deliberar sobre a necessidade de extrapolação do número 

 
levantamento dos alunos que não indicaram tema e/ou 

quando houver) 
pelo aluno e mediar, se necessário, as relações entre orientador e aluno;  

o formulário de 
(APÊNDICE I); 

da avaliação da Banca Examinadora 
à Coordenação do Curso;  

o TCC em sua forma final e definitiva em cópia 
e encaminhar a versão final 

Coordenação do Curso para arquivamento e/ou divulgação. 

DA CARGA HORÁRIA E ÉPOCA DE REALIZAÇÃO 

A carga horária do TCC de 150 horas está prevista no Projeto 
para ser cumprida do sexto ao oitavo 

imento a partir do 



 
 
§ 1º - A carga horária de 
semestrais e sequenciais, denominadas Trabalho de Conclusão de Curso I 
(TCC-I) – 30 h, Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC
de Conclusão de Curso III (TCC
 
§ 2º - As três unidades de TCC 
permitida a inscrição em mais de uma unidade de TCC no mesmo
letivo, salvo casos excepcionais avaliados pelo Colegiado de Curso
 

CAPÍTULO V - DO PROJETO, DA ORIENTAÇÃO E DA REGULAMENTAÇÃO
 
Art. 6º - O Projeto deverá ser elaborado sobre tema 
orientador ou do co-orientador, se for
compromisso de orientação mediante o preenchimento de formulário 
(APÊNDICE I). 
 
§ 1º - Poderão ser orientadores do TCC os professores efetivos da 
experiência na temática a ser desenvolvida
 
§ 2º - A participação de um co
 
§ 3º - Poderão ser co
substitutos ou visitantes)
ou profissionais de instituições 
comprovada atuação e experiência 
deverá possuir formação acadêm
 
Art. 7º - São atribuições do orientador do TCC:
 

I. orientar a elaboração do projeto de pesquisa;

II. orientar o planejamento e a execução das atividades do aluno;

III. fornecer suporte financeiro, material e de infraestrutura necessári

desenvolvimento do projeto de 

IV. avaliar as atividades desenvolvidas pelo aluno;
V. informar à CTCC ocorrências

cancelamento do plano de trabalho de TC

VI. cumprir o cronograma semestral estabelecido pela CTCC.
 

Art. 8º - São atribuições do co
 

  

A carga horária de 150 h está subdividida em três unidades curriculares 
semestrais e sequenciais, denominadas Trabalho de Conclusão de Curso I 

30 h, Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC-II) – 60 h e Trabalho 
de Conclusão de Curso III (TCC-III) – 60 h. 

As três unidades de TCC possuem pré-requisitos sequenciais
permitida a inscrição em mais de uma unidade de TCC no mesmo

, salvo casos excepcionais avaliados pelo Colegiado de Curso

 
DO PROJETO, DA ORIENTAÇÃO E DA REGULAMENTAÇÃO

O Projeto deverá ser elaborado sobre tema e área de competência 
orientador, se for o caso, que dever

compromisso de orientação mediante o preenchimento de formulário 

Poderão ser orientadores do TCC os professores efetivos da 
experiência na temática a ser desenvolvida e possuir o título de doutor

A participação de um co-orientador é recomendada, porém opcional. 

co-orientadores os professores da UFSJ
substitutos ou visitantes), professores de outras Instituições de Ensino Superior 
ou profissionais de instituições públicas ou privadas parceiras 

e experiência na temática do projeto. O co
deverá possuir formação acadêmica mínima em nível de graduação

atribuições do orientador do TCC: 

orientar a elaboração do projeto de pesquisa;  

orientar o planejamento e a execução das atividades do aluno;

fornecer suporte financeiro, material e de infraestrutura necessári

desenvolvimento do projeto de TCC;  

liar as atividades desenvolvidas pelo aluno; 
CTCC ocorrências irregulares, interrupção, atraso ou 

cancelamento do plano de trabalho de TCC;  

cumprir o cronograma semestral estabelecido pela CTCC.

São atribuições do co-orientador do TCC: 

  

m três unidades curriculares 
semestrais e sequenciais, denominadas Trabalho de Conclusão de Curso I 

60 h e Trabalho 

sequenciais e não é 
permitida a inscrição em mais de uma unidade de TCC no mesmo semestre 

, salvo casos excepcionais avaliados pelo Colegiado de Curso.  

DO PROJETO, DA ORIENTAÇÃO E DA REGULAMENTAÇÃO 

e área de competência do 
o caso, que deverão firmar o 

compromisso de orientação mediante o preenchimento de formulário próprio 

Poderão ser orientadores do TCC os professores efetivos da UFSJ com 
e doutor.  

orientador é recomendada, porém opcional.  

UFSJ (efetivos, 
Ensino Superior 

parceiras da UFSJ, com 
O co-orientador 

graduação. 

orientar o planejamento e a execução das atividades do aluno;  

fornecer suporte financeiro, material e de infraestrutura necessária ao 

irregulares, interrupção, atraso ou 

cumprir o cronograma semestral estabelecido pela CTCC. 



 
 

I. auxiliar o orientador em todas as suas atribuições
II. contribuir com conhecimento e técnicas metodológicas especificas de 

seu domínio. 
 

Art 9º. São atribuições do

 

I. desenvolver, sob orientação, as atividades previstas no projeto;

II. comparecer às reuniões de orientação e planejamento estabelecidas 

pelo orientador e/ou coorientador

III. evidenciar ética profissional, responsabilidade e interação com o 

ambiente de trabalho;

IV. comparecer assídua e pontualmente ao local do trabalho de pesquis

V. responsabilizar-se pela manutenção, organização, segurança e limpeza 
de equipamentos, utensílios e do espaço físico do laboratório, usados no 
âmbito de seu trabalho de pesquisa; 

VI. comunicar ao orientador, com antecedência, alterações no cronograma 
do projeto; 

VII. cumprir o cronograma semestral estabelecido pela CTCC.
VIII. entregar o trabalho final corrigido antes do término do semestre letivo.

IX. Respeitar direitos autorais 
publicação e divulgação do trabalho desenvolvido.

CAPÍTULO VI 
 
Art10º - A aprovação na 
projeto e nota média mínima 
 
§ 1º - O projeto será corrigido e avaliado pelo orientador do trabalho e 
banca, indicada pelo Orientador, 
com competência na referida área
 
§ 2º - O agendamento da defesa 
realizados pelo orientador no 
15 (quinze) dias corridos
Coordenação do Curso. 
 
§ 3º - A defesa deverá ser realizada com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias corridos do término 
 

§ 4º - A avaliação do TCC I tem por objetivo principal analisar e propor 
melhorias ao projeto apresentado 
 

  

auxiliar o orientador em todas as suas atribuições; 
contribuir com conhecimento e técnicas metodológicas especificas de 

. São atribuições do discente de TCC:  

desenvolver, sob orientação, as atividades previstas no projeto;

comparecer às reuniões de orientação e planejamento estabelecidas 

o orientador e/ou coorientador;  

evidenciar ética profissional, responsabilidade e interação com o 

ambiente de trabalho;  

comparecer assídua e pontualmente ao local do trabalho de pesquis

se pela manutenção, organização, segurança e limpeza 
de equipamentos, utensílios e do espaço físico do laboratório, usados no 
âmbito de seu trabalho de pesquisa;  
comunicar ao orientador, com antecedência, alterações no cronograma 

cumprir o cronograma semestral estabelecido pela CTCC.
entregar o trabalho final corrigido antes do término do semestre letivo.
Respeitar direitos autorais e propriedade intelectual na redação; 
publicação e divulgação do trabalho desenvolvido. 

 
CAPÍTULO VI – DAS AVALIAÇÕES 

a unidade TCC I exigirá apresentação oral e escrita
mínima de 60%.  

O projeto será corrigido e avaliado pelo orientador do trabalho e 
, indicada pelo Orientador, composta por mais outros dois

com competência na referida área, podendo, um deles, ser o co-orientador

O agendamento da defesa e o cadastro da banca avaliadora 
pelo orientador no sistema acadêmico, com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias corridos da data da defesa, para homologação da 
 

A defesa deverá ser realizada com antecedência mínima de 15 (quinze) 
término do semestre letivo. 

A avaliação do TCC I tem por objetivo principal analisar e propor 
melhorias ao projeto apresentado pelo aluno (APÊNDICE II).  

  

contribuir com conhecimento e técnicas metodológicas especificas de 

desenvolver, sob orientação, as atividades previstas no projeto;  

comparecer às reuniões de orientação e planejamento estabelecidas 

evidenciar ética profissional, responsabilidade e interação com o 

comparecer assídua e pontualmente ao local do trabalho de pesquisa;  

se pela manutenção, organização, segurança e limpeza 
de equipamentos, utensílios e do espaço físico do laboratório, usados no 

comunicar ao orientador, com antecedência, alterações no cronograma 

cumprir o cronograma semestral estabelecido pela CTCC. 
entregar o trabalho final corrigido antes do término do semestre letivo. 

e propriedade intelectual na redação; 

oral e escrita do 

O projeto será corrigido e avaliado pelo orientador do trabalho e por uma 
dois profissionais 

orientador. 

e o cadastro da banca avaliadora deverão ser 
, com antecedência mínima de 

para homologação da 

A defesa deverá ser realizada com antecedência mínima de 15 (quinze) 

A avaliação do TCC I tem por objetivo principal analisar e propor 



 
§ 5º - A duração da apresentação e 
de 20 minutos cada, com tolerância de 5 minutos
 
Art. 11º - A aprovação n
exclusiva do orientador, 
pelo aluno, das metas 
TCCI. 
 
Art. 12º - A avaliação e 
oral e escrita do relatório final
 
§ 1º - O relatório será corrigido e avaliado pelo orientador do trabalho e por 
uma banca, indicada pelo orientador,
profissionais com competência na referida área, podendo um de
orientador. 
 
§ 2º - O agendamento da defesa e o cadastro da banca avaliadora deverão ser 
realizados pelo orientador no 
15 (quinze) dias corridos da data da defesa, para homologação da 
Coordenação do Curso. 
 
§ 3º - A defesa deverá ser realizada com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias corridos do término do semestre letivo.
 
§ 4º - A Banca Examinadora 
 

I. o trabalho escrito: de acordo com as normas constantes no Manual para 
Elaboração do TCC, disponível 

II. a apresentação pública
responder à argüição

III. havendo necessidade de proteção 
trabalho de TCC III e a argüição da banca poderão 
mediante solicitação à Coordenação

 
§ 5º - A duração da apresentação 
de 30 minutos cada, com tolerância de 
 
§ 6º - O orientador deverá verificar o atendimento da 
sugerida pela banca examinadora. 
 
§ 7º - Após a correção 
cópia eletrônica do documento
orientador, até o final do semestre letivo
 

  
da apresentação e da argüição pelos membros da banca são 

com tolerância de 5 minutos. 

A aprovação na unidade TCC II ocorrerá mediante avaliação 
 ao final do semestre letivo, referente ao cumprimento, 

pelo aluno, das metas estipuladas no cronograma do projeto aprovado em 

e a aprovação da unidade TCC III exigirá apresentação 
relatório final e nota média mínima de 60%.  

O relatório será corrigido e avaliado pelo orientador do trabalho e por 
indicada pelo orientador, composta por mais outros 

profissionais com competência na referida área, podendo um de

O agendamento da defesa e o cadastro da banca avaliadora deverão ser 
realizados pelo orientador no sistema acadêmico, com antecedência mínima de 

dias corridos da data da defesa, para homologação da 
 

A defesa deverá ser realizada com antecedência mínima de 15 (quinze) 
dias corridos do término do semestre letivo. 

Banca Examinadora levará em consideração na sua avaliação

o trabalho escrito: de acordo com as normas constantes no Manual para 
Elaboração do TCC, disponível na página do Curso de Biotecnologia
a apresentação pública e oral do trabalho de TCC III e a capacidade de 
responder à argüição da banca; 

avendo necessidade de proteção intelectual, a apresentação do 
trabalho de TCC III e a argüição da banca poderão fechadas ao público,
mediante solicitação à Coordenação do Curso.  

A duração da apresentação e da arguição dos membros da banca serão 
com tolerância de 10 minutos. 

O orientador deverá verificar o atendimento da correção do relatório final, 
sugerida pela banca examinadora.  

Após a correção do relatório, o discente deverá enviar 
documento final, devidamente assinado por ele e pelo 

até o final do semestre letivo. 

  
membros da banca são 

TCC II ocorrerá mediante avaliação 
letivo, referente ao cumprimento, 

o projeto aprovado em 

exigirá apresentação 

O relatório será corrigido e avaliado pelo orientador do trabalho e por 
composta por mais outros dois 

profissionais com competência na referida área, podendo um deles ser o co-

O agendamento da defesa e o cadastro da banca avaliadora deverão ser 
, com antecedência mínima de 

dias corridos da data da defesa, para homologação da 

A defesa deverá ser realizada com antecedência mínima de 15 (quinze) 

na sua avaliação:  

o trabalho escrito: de acordo com as normas constantes no Manual para 
do Curso de Biotecnologia; 

e a capacidade de 

a apresentação do 
fechadas ao público, 

arguição dos membros da banca serão 

do relatório final, 

 à CTCC uma 
assinado por ele e pelo 



 
 
§ 8º – A nota final da unidade acadêmica 
acadêmico após a entrega
do TCC para o professor responsável, no prazo estabelecido
 
§ 9º - Após cumpridas todas as etapas de avaliação, 
certificação de orientação e, juntamente com os outros membros da banca, a 
certificação de participação na banca examinadora.
 
Art. 13 - Os casos omissos serão 
orientação do TCC, em conjunto com 
 
 
Aprovada em 09 de maio 
 
 
Profa. Ana Paula Madureira
Presidente do Colegiado do 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

unidade acadêmica TCC só será registrada n
acadêmico após a entrega, pelo discente, da versão final corrigida

o professor responsável, no prazo estabelecido. 

pós cumpridas todas as etapas de avaliação, o orientador 
orientação e, juntamente com os outros membros da banca, a 
participação na banca examinadora. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Professor Responsável pel
em conjunto com o Colegiado do Curso de Biotecnol

maio de 2022. 

Profa. Ana Paula Madureira 
Presidente do Colegiado do Curso de Biotecnologia 

  

será registrada no sistema 
da versão final corrigida e aprovada 

o orientador receberá a 
orientação e, juntamente com os outros membros da banca, a 

resolvidos pelo Professor Responsável pela 
do Curso de Biotecnologia. 



 
APÊNDICE I – TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR

COORIENTADOR PARA O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DO TCC DO 
BACHARELADO

 
 
 
 
 
 
Eu, ________________________________________________ comprometo
me a ( ) 
________________________________________________ no Trabalho de 
Conclusão de Curso
_______________________________________________________________ 
a ser desenvolvido no(a) 
_________________________
conforme a Instrução Normativa 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 

São João del

 

 

 
 
 
 
Este documento deve ser
de cada semestre letivo.
 

  
TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR

PARA O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DO TCC DO 
BACHARELADO EM BIOTECNOLOGIA DA UFSJ

Eu, ________________________________________________ comprometo
( ) orientar ( ) coorientar 

________________________________________________ no Trabalho de 
Conclusão de Curso ( )I; ( )II ou ( )III, sobre o tema 
_______________________________________________________________ 
a ser desenvolvido no(a) 
_______________________________________________________________
conforme a Instrução Normativa no. 01/2022 e o Projeto Pedagógico do Curso.

São João del-Rei, _____ de ___________________ de _________.

___________________________________________ 

Assinatura do Orientador(a) 

___________________________________________ 

Assinatura do Coo

Este documento deve ser enviado à CTCC pelo orientador até 7
de cada semestre letivo. 

  
TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR E 

PARA O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DO TCC DO 
UFSJ 

Eu, ________________________________________________ comprometo-
 o discente 

________________________________________________ no Trabalho de 
sobre o tema 

_______________________________________________________________ 
a ser desenvolvido no(a) 

______________________________________, 
01/2022 e o Projeto Pedagógico do Curso. 

Rei, _____ de ___________________ de _________. 
 

___________________________________________  
 

Assinatura do Orientador(a)  
 

___________________________________________  
 

Coorientador(a)  

 

até 7º dia do início 



 
 
 

APÊNDICE II - AVALIAÇÃO DE TCC

 
Título do trabalho:_________________________________________________
Discente:________________________________________________________
Orientador(a):____________________________________________________
Co-orientador(a):_________________________________________________
Data: ___/___/______Início (horas):
 

 Parâmetros
Item Avaliação Oral

1 Sequência da apresentação
2 Domínio do assunto
3 Expressão oral (volume, 

velocidade, clareza e pausa)
4 Uso de termos técnicos
5 Tempo previsto para 

apresentação 
6 Habilidade para responder 

perguntas 
 

 Avaliação escrita

7 Pesquisa Bibliográfica
8 Sequência lógica e clara 

entre assuntos / 
9 Principais idéias

explicadas adequadamente
10 Clareza da Conclusão 
 Qual a sua nota geral sobre 

a apresentação? 
(0 a 10) 

Nome e Assinatura do examinador:
 
Este documento deve permanecer sob a guarda do 

  

 
AVALIAÇÃO DE TCC I E TCCIII DO BACHARELADO

BIOTECNOLOGIA DA UFSJ 

_________________________________________________
:________________________________________________________

____________________________________________________
orientador(a):_________________________________________________

Início (horas):____:____ Término: ____:____

Parâmetros Conceitos
Avaliação Oral Excelente Muito 

bom 
Bom

Sequência da apresentação    
Domínio do assunto    
Expressão oral (volume, 
velocidade, clareza e pausa) 

   

Uso de termos técnicos    
empo previsto para    

Habilidade para responder    

Avaliação escrita Excelente Muito 
bom 

Bom

Pesquisa Bibliográfica    
Sequência lógica e clara 
entre assuntos / idéias 

   

idéias foram 
explicadas adequadamente 

   

Clareza da Conclusão     
Qual a sua nota geral sobre 
a apresentação?  

 

do examinador: 

permanecer sob a guarda do orientador. 

 
 
 

  

BACHARELADO EM 

_________________________________________________ 
:________________________________________________________ 

____________________________________________________ 
orientador(a):_________________________________________________ 

____:____ 

s 
Bom Regular 

 
 
 

 
 

 

Bom Regular 

 
 

 

 



 

APÊNDICE III- RESULTADO 
 
 
 
 
1 – Somatório das notas: 
 

Examinador
Orientador

Média Final
 
 
 
2 - Prazo para a entrega da versão reformulada: _____/____/_____
 
 
Local e data: 
__________________________, ____ de ___________ de _______
 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 
 
 
Após preenchida, esse apêndice deverá ser registrado no sistema acadêmico. 

  
 

RESULTADO FINAL DA BANCA EXAMINADORA

Somatório das notas:  

Examinadores Média Geral 
Orientador  
Membro   
Membro   

Média Final  

entrega da versão reformulada: _____/____/_____

__________________________, ____ de ___________ de _______

Assinaturas 
 

______________________________________ 
Orientador(a) 

 
______________________________________ 

Membro 
 

______________________________________ 
Membro 

 

e apêndice deverá ser registrado no sistema acadêmico. 
 
 
 
 
 

  

FINAL DA BANCA EXAMINADORA 

entrega da versão reformulada: _____/____/_____ 

__________________________, ____ de ___________ de _______ 

 

 

 

e apêndice deverá ser registrado no sistema acadêmico.  



 
 

APÊNDICE IV - TERMO DE 

 
 
Eu,____________________________________________________________,

Professor(a) da Universidade Federal d

_______________________________________________________________,

declaro estar ciente da mudança de 

Curso do(a) 

________________________________

no___________________, do Curso de 

Justificativa da mudança

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________

 

 

São João del Rei, _____ de _____________________ de ________.

 

 

_____________________________________

Nome e 

_____________________________________

Nome e 

 

Este documento deve ser entregue digitalizado 

do final de cada semestre letivo.

  

TERMO DE MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Eu,____________________________________________________________,

Professor(a) da Universidade Federal de São João Del Rei

_______________________________________________________________,

estar ciente da mudança de orientação do Trabalho de Conclusão de 

Curso do(a) 

_______________________________________________________

___________________, do Curso de Biotecnologia. 

mudança: 

_____________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

, _____ de _____________________ de ________.

_____________________________________ 

Nome e Assinatura do Orientador 

 

 

_____________________________________ 

Nome e Assinatura do discente 

Este documento deve ser entregue digitalizado à CTCC pelo orientador

do final de cada semestre letivo. 

  

DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO 

Eu,____________________________________________________________,

e São João Del Rei, lotado(a) 

_______________________________________________________________, 

orientação do Trabalho de Conclusão de 

Curso do(a) discente 

_______________________, matrícula 

_____________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________ 

, _____ de _____________________ de ________. 

CTCC pelo orientador antes 


