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ORIENTAÇÕES RÁPIDAS SOBRE ELABORAÇÃO E  
DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

1. No decorrer da disciplina TCC1 serão apresentadas as informações sobre o regulamento de TCC. 

2. No decorrer da disciplina TCC1, será definido o tema e o orientador junto ao qual será elaborado o                   
projeto de TCC, o qual será apresentado no final da disciplina. 

3. No decorrer da disciplina TCC2, será formalizado o tema e orientador junto ao qual será elaborado o                  
TCC, o qual será defendido no final da disciplina. 

4. A realização do TCC está condicionada à assistência de no mínimo um professor orientador, o qual                 
pode ser sugerido pelo aluno e confirmada pela assinatura do orientador através do Requerimento 1 . O                 
professor orientador de cada TCC deverá ser integrante do quadro permanente do Centro de Estudos do                
Mar. 

5. O projeto de TCC, de forma escrita e oral, será apresentado e avaliado no decorrer da disciplina                  
TCC1, pelo professor orientador e pelo coordenador da disciplina, e a sua aprovação fará parte da                
aprovação na disciplina. Na disciplina de TCC2, o aluno deverá apresentar um resumo do seu projeto e                 
as principais atividades que estão programadas ao coordenador da disciplina através do Requerimento             
2, juntamente com o projeto apresentado e aprovado no TCC1. Esse resumo será homologado pelo               
Colegiado do curso. 

6. Mudança de orientador e/ou projeto de TCC, deverão ser informados por escrito, o mais breve                
possível à Coordenação do curso, através do Requerimento 3. 

7. O documento escrito do TCC deverá seguir as Normas para Apresentação de Documentos Científicos               
da UFPR e a Orientação para Normalização de Trabalhos Acadêmicos da SIBI da UFPR. Formatações               
diferentes, como artigos científicos, deverão ser previamente aprovadas pelo Colegiado do Curso de             
Engenharia Ambiental e Sanitária.    
(http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/modelo_TCC_normalizado_fev_2013.pdf) 
(http://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html). 

8. As bancas de avaliação da Defesa Final (TCC2) terão 3 (três) membros, sendo assim constituídas:                
Professor orientador, e em seu impedimento, um Professor substituto por ele indicado. Dois (2)              
profissionais indicados pelo Professor orientador, um (1) professor dentre os docentes dos cursos do              
Centro de Estudos do Mar e um (1) professor ou pesquisador ou profissional de outra instituição (ou                 
setor) ou pós-graduando de curso de pós graduação. 

9. Ficará sob responsabilidade do professor orientador do TCC a liberação para a defesa, a designação                
da banca, o convite aos membros para sua participação e o agendamento da data e horário, seguindo o                  
calendário estabelecido para as defesas elaborado pela coordenação de curso, através do            
Requerimento 4. Essa solicitação deverá passar pela homologação do Colegiado do curso. 

10. A avaliação do TCC 2 consistirá em graus numéricos de zero (0) a cem (100), sendo a nota final a                     
média aritmética ponderada entre o trabalho escrito, de peso oitenta (80) e a apresentação e defesa, de                 
peso vinte (20), sendo considerado aprovado o aluno que obtiver grau numérico maior ou igual a                
cinquenta (50) na nota final de todos os membros da banca através do Formulário de Avaliação. 

http://www.portal.ufpr.br/tutoriais_normaliza/modelo_TCC_normalizado_fev_2013.pdf
http://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html


 

11. No caso específico de aprovação condicionada ao atendimento das correções por parte de pelo               
menos um membro da banca, a nota só será lançada após apresentação escrita do TCC corrigido ao                 
orientador, que informará à Coordenação de curso do atendimento das correções. 

12. A defesa pública e oral do TCC deverá acontecer, obrigatoriamente, nas instalações do Campus               
Pontal do Paraná, em data, hora e local, previamente estipulados e amplamente divulgados, com 30               
minutos de apresentação do discente, e 15 minutos para comentários e arguição para cada um dos                
membros da Banca de Avaliação e defesa do discente. 

13. Após a Defesa Pública, será concedido ao estudante um prazo de 60 dias para proceder à correção                  
do trabalho, se houver, e submeter à apreciação do orientador para liberação e entrega de cópia                
definitiva em papel e uma cópia idêntica em mídia digital, à Biblioteca do CEM. Só após a entrega da                   
versão definitiva com liberação escrita do professor orientador que a Biblioteca poderá emitir             
comprovante de “nada consta” para posterior emissão e entrega de diploma.  

14. A mudança de orientador ou de projeto após a entrega e homologação do Requerimento 2 implica                 
na reprovação do discente na disciplina TCC 2. 

Para maiores informações, recomenda-se a leitura integral do regimento de TCC dos curso, disponível              
no endereço: 

http://www.cem.ufpr.br/portal/ambientalsanitaria/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/REGULAMENTO-T
RABALHO-DE-CONCLUS%C3%83O-DE-CURSO-EAS-Revisado.pdf 
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