
FACULDADE CAMPO REAL 

CURSO DE NUTRIÇÃO 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

Caracterização 

 

A elaboração do Trabalho de Curso fundamenta-se nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição, aprovadas pela 

Resolução nº 5 de 7 de novembro de 2001 do Conselho Nacional de Educação. 

 

O Trabalho de Curso (TC) tem a função de organizar os conteúdos 

obtidos, pelos acadêmicos, no decorrer do Curso de Graduação, na medida em que 

estes escolhem temas de pesquisa e desenvolvem reflexões relacionadas com os 

conhecimentos trabalhados nas disciplinas. 

 

O TC deve oferecer aos acadêmicos a oportunidade de desenvolver 

procedimentos metodológicos e de pesquisa que propiciem sistematizar, na prática, 

as noções teóricas adquiridas. Portanto, consiste em realizar uma pesquisa 

orientada e propiciar o desenvolvimento da produção científica. 

 

O TC do Curso de Nutrição é apresentado em forma de monografia 

resultante de pesquisa individual, que deverá ser: bibliográfica, experimental, de 

campo, documental ou investigativa. Depois de definida a natureza do trabalho 

científico, os alunos devem seguir as Normas técnicas para elaboração e 

apresentação de trabalho da ABNT. Com esta atividade, os alunos de Nutrição 

integralizam as atividades acadêmicas. 

 

No decorrer do período em que está sendo desenvolvido o TC, os alunos 

devem apresentam seminários, sob a orientação dos professores orientadores, e do 

professor responsável pela disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, 



considerando a escolha das temáticas bem como as questões fundamentais na 

efetivação dos respectivos projetos. 

 

O Trabalho de Conclusão do Curso de Nutrição atende os seguintes 

objetivos: 

 

I. capacitar o aluno para a elaboração de projetos de pesquisa de natureza 

acadêmica e científica; 

II. ampliar os conhecimentos teóricos e práticos, proporcionados ao acadêmico no 

decorrer do curso, bem como, estimular a reflexão e a investigação científica. 

III. propiciar ao acadêmico a iniciação à pesquisa científica, mediante o 

aprofundamento de estudos em áreas de seu conhecimento e interesse; 

IV. contribuir para o enriquecimento das diferentes linhas de estudo de Nutrição, 

estimulando a pesquisa científica articulada às necessidades da comunidade 

local, nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Estabelece normas para o andamento das 

disciplinas de Trabalho de Conclusão de 

Curso I e II. Aprovado em reunião de 

Colegiado do dia 21 de setembro de 2010 

e suas reformulações aprovadas em 

reunião de Colegiado do dia 24 de 

fevereiro de 2012. 

 

 

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - As disciplinas “Trabalho de conclusão de curso I e II (ministradas no 7º 

período com carga horária de 80 horas e 8º período com carga horária de 40 horas) 

têm caráter eminentemente instrumental, possibilitando, por meio de aulas, a 

elaboração do trabalho e supervisões individuais, a produção de conhecimento 

científico, por meio da elaboração de uma pesquisa envolvendo o campo da nutrição 

que se constituirá no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O TCC engloba um 

conjunto de atividades práticas e teóricas, executadas sob a supervisão de um (a) 

professor (a) do Curso de Nutrição da Faculdade Campo Real, pelo (a) aluno (a), 

regularmente matriculado nestas disciplinas, visando proporcionar a vivência do 

processo de elaboração de uma pesquisa e estimular o desenvolvimento da 

afinidade por atividades de produção do conhecimento. 

 

Art. 2º -  A matrícula na disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso I” somente 

poderá ser realizada, mediante a apresentação de um pré-projeto individual ao final 

do 6º período do curso, a ser desenvolvido na disciplina de Metodologia da Pesquisa 

Científica, sendo que o mesmo deverá se enquadrar em uma linha de pesquisa 

orientada pelos docentes do curso. Esse projeto será reformulado durante a 

disciplina de TC I, e deverá ser apresentado para uma banca de docentes do curso 

de Nutrição.  

 



Art. 3º -  A banca de avaliação dos projetos, formada conforme a disponibilidade dos 

docentes terá como objetivo analisar as propostas e oferecer subsídios para o 

desenvolvimento do TCC nas disciplinas TCI e TCII.  

 

Art. 4º -  A disciplina Trabalho de conclusão de curso I ofertada no 7o período do 

curso de Nutrição objetiva a elaboração do projeto de pesquisa conforme as Normas 

Técnicas da Faculdade Campo Real e da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT).  

 

Art. 5º  - A disciplina Trabalho de conclusão de curso II, objetiva proporcionar 

experiências práticas específicas em pesquisa através da execução de projeto 

desenvolvido na disciplina “Trabalho de conclusão de curso I”, sob orientação de um 

docente do curso de Nutrição, promovendo autonomia na atividade de produção de 

conhecimento científico. 

 

SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS DISCI PLINAS 

 

Art. 6º  - O acadêmico deve cumprir a carga horária das disciplinas “Trabalho de 

conclusão de curso I e II” e executar o Trabalho de Conclusão de Curso ao longo 

dos dois semestres letivos. 

 

Art. 7º  - Todas as atividades realizadas ao longo das disciplinas de “Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II”, e que servirão de base para o desenvolvimento da 

pesquisa que dará origem ao TCC, devem ser acompanhadas por um (a) professor 

(a) vinculado à Faculdade Campo Real, denominado (a) professor (a) orientador (a) 

de pesquisa. 

 

Parágrafo único: o acompanhamento a que se refere o caput deste 

artigo ocorrerá dentro da carga horária de cada disciplina. 

 

Art. 8º  - O trabalho poderá ser desenvolvido apenas de forma individual. 

 

Art. 9º  - O trabalho poderá envolver pesquisa empírica ou teórica (bibliográfica). 

 



Art. 10º  - A pesquisa deverá ser executada de acordo com as normas para redação 

de trabalhos apresentadas no Manual de Normas Técnicas da Faculdade Campo 

Real, entregue ao orientador e disponível na Biblioteca para aquisição dos 

acadêmicos. 

 

Art. 11º  - Após a entrega da versão final do TCC para o professor orientador, o 

acadêmico fará a apresentação oral para uma banca composta por 2 professores do 

curso de Nutrição ou de cursos de área afim e o professor orientador, em data 

previamente divulgada em edital, pela coordenação do curso. 

 

Art. 12º -  Na apresentação oral do TCC o aluno terá um prazo de 30 (trinta) minutos 

para expor sinteticamente os seguintes tópicos: 

 

a) Introdução 

b) Justificativa 

c) Objetivos 

d) Materiais e Métodos 

e) Resultados e Discussões 

f) Considerações finais 

 

Art. 13º -  A banca examinadora terá até 15 (quinze) minutos, ao todo, para 

questionar o aluno sobre a pesquisa apresentada, sendo que o acadêmico terá o 

mesmo tempo para resposta. 

 

Art. 14º -  A banca examinadora poderá sugerir ou exigir que o aluno reformule 

aspectos e pontos de seu TCC, sob pena de retificação da nota. 

 

Art. 15º  - Após a apresentação oral, o acadêmico terá o prazo de 15 (quinze) dias 

corridos para realizar as modificações propostas pela banca, e entregar a versão 

final à Coordenação do Curso de Nutrição, em uma via impressa encadernada em 

capa dura, dentro dos padrões da Faculdade Campo Real, para arquivamento na 

biblioteca, uma via digital em CD e mais três vias impressas e encadernadas em 

espiral para serem entregues ao orientador e aos membros da banca. Somente 

serão encaminhadas à Biblioteca da Faculdade Campo Real, as versões finais em 



capa dura, dos trabalhos que obtiveram conceito igual ou superior a 9,0, após 

avaliação do orientador e da banca examinadora. 

 

Parágrafo único - a coleta de dados poderá ser realizada em locais onde os 

acadêmicos estejam realizando estágio. 

 

Art. 16º  - O projeto de pesquisa e a pesquisa realizados nas disciplinas de Trabalho 

de Conclusão de Curso I e II, respectivamente, deverão seguir a tramitação em 

Comitê de Ética quando a pesquisa envolver seres humanos. Qualquer alteração no 

tema do projeto original, a ser desenvolvido nas disciplinas “Trabalho de Conclusão 

de Curso I e II”, deverá ser autorizada pelo (a) professor (a) orientador e ter tempo 

hábil, com no máximo de 4 (quatro) meses de antecedência para nova tramitação, 

execução e finalização do mesmo dentro do 7º e 8º semestres. 

 

Art. 17º  - Cada professor poderá orientar no máximo 6 (seis) acadêmicos.  

 

SEÇÃO III – DA AVALIAÇÃO  

 

Art. 18º  - São condições de aprovação nas disciplinas:  

I – ter, no mínimo, 75% de frequência em cada uma das disciplinas de orientação; 

II – obter conceito mínimo de 7,0 (sete), implicando a reprovação se alcançar 

conceito inferior a este; 

III - entregar o trabalho dentro do prazo estipulado (projeto de pesquisa para a 

disciplina de Trabalho de Conclusão I e, Trabalho de Conclusão de Curso para a 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II). 

Parágrafo único - Para as disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I 

e II, não haverá exame final para o aluno com média inferior a 7,0 

(sete). 

 

Art. 19º  - O não cumprimento de qualquer dos itens desta Seção de Avaliação 

acarretará na reprovação do acadêmico. 

Parágrafo Único – Casos especiais podem ser avaliados por uma 

banca constituída pelos (as) professores orientadores (as) de 

pesquisa e pelo (a) coordenador (a) do Curso de nutrição. 



 

Art. 20º  - Os casos de abandono ou que ultrapassem o prazo do semestre em curso 

serão considerados como reprovação e o trabalho poderá ter continuidade no 

somente no semestre seguinte, mediante matrícula.  

 

SEÇÃO IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 21º  - Casos omissos neste regulamento serão apreciados e decididos pelo 

Colegiado do Curso de Nutrição. 

 

Art. 22º  - O presente regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação 

pelo Colegiado do Curso e se destina a todos (as) os acadêmicos (as) do Curso de 

Nutrição. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOS PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO PARA O  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

Eu,_____________________________________________________, Carteira de Identidade 

número ______________________, aluno regularmente matriculado no Curso de Nutrição da 

Faculdade Campo Real, sob número ____________________ declaro estar ciente das regras 

definidas pelo Colegiado do Curso de Nutrição para o processo de realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

Declaro ainda, que me comprometo a cumprir rigorosamente os prazos definidos para entrega 

das diversas etapas do trabalho, bem como a estar a todos os encontros previstos com o professor 

orientador. 

 

 

 

 

 

Guarapuava, _____ de __________ de 20___. 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE COMPROMISSO DO PROFESSOR ORIENTADOR DO  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

Eu, __________________________________________, professor(a) do Curso de Nutrição 

desta Instituição, declaro, para os devidos fins a que se destina, estar de acordo em assumir a 

orientação do Trabalho de Conclusão de Curso do(a) aluno(a) 

________________________________. 

 

Título provisório: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Prof. (a) Orientador (a): ____________________________________________________ 

Colegiado:___________________ 

Fone:_________________ 

e-mail: __________________________________________ 

 

Possui Prof. (a) Co-Orientador (a)?  (   ) Sim     (   ) Não 

Co-orientador:____________________________________________________________ 

Colegiado:___________________ 

Fone:__________________ 

e-mail: __________________________________________ 

 

 

Guarapuava, _______de__________ de 20__. 

 

 

_____________________________ 

Nome legível do professor-orientador 

 

_____________________________ 

Assinatura do professor-orientador 

 

_____________________________ 

Nome legível do aluno 

 

______________________________ 

Assinatura do aluno 



 

TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PELO ALUNO 

 

 

 

Eu,_______________________________________________, aluno(a) do Curso de Nutrição 

desta Instituição, declaro, para os devidos fins a que se destina, desistir da orientação do Trabalho de 

Conclusão de Curso pelo(a) professor(a):  ______________________________________________. 

 

 

Motivos da desistência: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________    

 

 

Guarapuava, _______ de __________ de 20___. 

 

 

 

 _________________________________________ 

                     Nome legível do aluno 

 

 

 

 

___________________________________ 

                   Assinatura do aluno 

 

 

 



TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PELO PROFESSOR-ORIEN TADOR 

 

 

 

Eu,_______________________________________________, professor(a) do Curso de 

Nutrição desta Instituição, declaro, para os devidos fins a que se destina, desistir da orientação do 

Trabalho de Conclusão de Curso  do(a) aluno(a):  

______________________________________________. 

 

 

Motivos da desistência: 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________   _ 

 

 

Guarapuava, _______ de __________ de 20___. 

 

 

 

 _________________________________________ 

           Nome legível do professor-orientador 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

      Assinatura do professor-orientador 

 

 

 



CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS ORIENTAÇÕES DE  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNO(A):_____________________________       

PROFESSOR(A):______________________________  

 

DATA INÍCIO TÉRMINO 
ASSINATURA DO 

ORIENTADOR 

ASSINATURA DO 

ALUNO 

TÓPICO 

DESENVOLVIDO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



TERMO DE ENCAMINHAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DE  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

 

 

Eu, Professor(a) _______________________________ encaminho para Qualificação o trabalho de 

Conclusão de curso  intitulado____________________________________________ do(a) aluno(a) 

do 8º período Curso de Nutrição da Faculdade Campo Real, , por considerar que ela atende aos 

requisitos mínimos de uma monografia acadêmica e por considerar o(a) aluno(a) apto(a) a apresentá-

la perante a Qualificação. 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Guarapuava, _____/______/20____. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Assinatura do Professor 

 

 

 

 

 

 

 



COMPOSIÇÃO DA BANCA DE DEFESA PÚBLICA DO  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

 

 

Título da Pesquisa: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Acadêmico (a): _______________________________________________________ 

 

 

Prof. (a) Orientador: ___________________________________________________ 

Formação: __________________________________________________________ 

Instituição / Departamento: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Membro 1: __________________________________________________________ 

Formação: __________________________________________________________ 

Instituição / Departamento: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Membro 2: __________________________________________________________ 

Formação: __________________________________________________________ 

Instituição / Departamento: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Suplente: __________________________________________________________ 

Formação: __________________________________________________________ 

Instituição / Departamento: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

             Nome          Assinatura 

PROF. (a) ORIENTADOR (a)   

MEMBRO 2   

MEMBRO 3   

SUPLENTE   

 

 

Guarapuava, _______ de ____________ de _________. 



FOLHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE EXAMINADOR DE  

BANCA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Acadêmico (a): _______________________________________________________ 

Data da defesa: _____ / _____ / ________          Horário: _____________________ 

 

Nome do Examinador (a): ______________________________________________ 

Formação: __________________________________________________________ 

Instituição / Departamento: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________  

(    ) Prof. (a) Orientador (a)      (    ) Membro 1      (    ) Membro 2     (    ) Suplente 

 

Critério  Nota 0 a 10,0  Comentário  

Objetividade e clareza do artigo escrito   

Objetividade e clareza da apresentação oral   

Postura de apresentação   

Domínio do conteúdo   

Resposta aos questionamentos   

 

 

 

_____________________________________ 

Examinador (a) 

 

 

 

Guarapuava, _______ de ____________ de _________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOLHA DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS E DESEMPENHO NO  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Acadêmico:__________________________________________________________ 

Data da defesa: _____ / _____ / ________          Horário: _____________________ 

 

BANCA 

EXAMINADORA 

NOTA DO TCC 

Valor 0 a 10,0 

MÉDIA FINAL 

Valor 0 a 10,0 

PARECER DA BANCA EXAMINADORA  

Trabalho de Conclusão de Curso 

Orientador  

 

 (   ) Aprovado 

(   ) Aprovado desde que atendidas às 

recomendações mencionadas 

(   ) Não compareceu 

(   ) Não aprovado 

Membro 1  

 
Membro 2  

 

 

    Nota Final = nota do orientador + nota do membr o 1 + nota do membro 2  

                                                                                3 

 

Comentários: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

             Nome          Assinatura 

PROF. (a) ORIENTADOR (a)   

MEMBRO 1   

MEMBRO 2   

SUPLENTE   

 

Guarapuava, _______ de ____________ de _________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA DE QUALIFICAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CUR SO 

 

Aos ___ dias do mês de ___________ realizou-se a qualificação do trabalho de Conclusão de 

Curso intitulado ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

apresentado pelo (a) aluno(a) ________________________________________________________. 

Os trabalhos foram iniciados às_____ horas pelo Professor (a) orientador do TCC, 

________________________________________________________________________, presidente 

da banca, constituída pelos seguintes professores: 

Professor (a) _______________________________________ 

Professor (a) _______________________________________ 

 

A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo do trabalho, passou à 

arguição do(a) candidato(a). Encerrados os trabalhos de arguição às _____horas, os examinadores 

reuniram-se para avaliação e deram o parecer final sobre a apresentação e defesa oral do candidato, 

tendo sido atribuídas as seguintes notas: 

Professor (a)__________________________ Nota:_______ 

Professor (a)__________________________ Nota:_______ 

Professor (a)__________________________ Nota:_______ 

 

E após avaliação e deliberação, considerou o trabalho _________________________com 

nota final _________ ( __________________). 

 

Proclamados os resultados pelo presidente da banca examinadora, foram encerrados os 

trabalhos e, para constar, eu, presidente da banca, lavrei a presente ata que assino juntamente com 

os demais membros da banca examinadora e com o acadêmico. 

 

Guarapuava, _______ de _______________ de 20___. 

 

______________________ 

Professor (a) 

 

______________________ 

Professor (a) 

 

        ______________________ 

Professor (a) 

 

___________________ 

Acadêmico (a) 


