
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

NORMATIVA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

  



NORMATIVA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DEGRADUAÇÃO 
EM NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 
 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Estas normas estabelecem as linhas gerais para o Trabalho de 
Conclusão de Curso – doravante denominado pela sigla TCC - do Curso de 
Nutrição da Universidade Federal do Paraná visando a homogeneidade na 
avaliação dos trabalhos efetuados. 

Art. 2º O TCC do curso de Nutrição é um trabalho obrigatório e individual e 
uma condição para a obtenção do título de Nutricionista, constituindo-se como 
uma etapa fundamental no processo de formação profissional, por estimular o 
aluno e a aluna a fazer uso das suas competências e habilidades adquiridas ao 
longo da vida acadêmica. 

  § 1º Seu objetivo é proporcionar aos alunos e às alunas a 
oportunidade de correlacionar e aprofundar os conhecimentos teórico-práticos 
adquiridos na vida acadêmica, possibilitando-lhes o domínio das bases 
norteadoras da profissão e da realidade social, fundamentado em investigação 
cientifica; 

  § 2º A elaboração do TCC também instiga no aluno e na aluna o 
interesse pela pesquisa científica, dando-lhe ainda condições de elaboração e 
apresentação de trabalhos e artigos científicos. 

Art. 3º O TCC deverá ser apresentado por meio de revisão de literatura ou 
trabalho de natureza empírica, utilizando metodologia qualitativa ou 
quantitativa, devidamente aprofundada em termos teóricos e relacionada ao 
contexto político e social da formação do e da nutricionista. 

Art. 4º Poderá ser apresentado na forma de trabalho acadêmico ou de artigo 
científico.  

  § 1º Em caso de trabalho acadêmico, o mesmo deverá ser 
formatado de acordo com as normas da UFPR. 

  § 2º Quando da escolha de formato em artigo científico, cabem ao 
orientador e o orientando escolher previamente a revista a qual o trabalho será 
submetido e entregar a versão final do trabalho de acordo com as normas 
editoriais da mesma. 

 

II - O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NA ESTRUTURA 
CURRICULAR 

Art. 5º O TCC é um componente que integra a estrutura curricular sendo que 
sua elaboração ocorrerá por meio da integralização de duas unidades 



curriculares: Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de 
Curso II. 

Art. 6º Para a integralização das unidades curriculares Trabalho de Conclusão 
de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II a sugestão de periodização é 
para os 5º e 8º períodos do Curso. 

  §1º A unidade curricular “Trabalho de Conclusão de Curso I”, tem 
como pré-requisito a disciplina de “Metodologia da Pesquisa em Nutrição” 

  § 2º A unidade curricular “Trabalho de Conclusão de Curso II”, 
tem como pré-requisito a disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso I”.  

Art. 7º A matrícula nas unidades curriculares Trabalho de Conclusão de Curso 
I e Trabalho de Conclusão de Curso II serão realizadas diretamente na 
secretaria da Coordenação do curso, no período de correção de matrícula, 
mediante a apresentação, por parte do aluno, de documento de confirmação de 
orientação (APÊNDICE 02). 

 

III - ETAPAS PARA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 8º A elaboração do TCC será desenvolvido em etapas, a saber: 

- Definição do tema e orientador ou orientadora; 

- Integralização das unidades curriculares Trabalho de Conclusão de Curso I e 
Trabalho de Conclusão de Curso II, com apresentação oral do trabalho perante 
banca examinadora. 

Art. 9º A definição do tema é de livre escolha dos alunos e das alunas, sendo 
que o mesmo seguirá as linhas de pesquisa dos Departamentos vinculados ao 
Curso de Nutrição. 

Art. 10º O professor orientador  ou a professora orientadora poderá ser 
escolhido dentre os professores ou professoras da Universidade Federal do 
Paraná, respeitando a sua formação em relação ao tema apresentado para o 
TCC. 

  §1º Ressalta-se que o tema de pesquisa do TCC deverá estar 
relacionado com a Ciência da Nutrição, mesmo que o professor orientador ou 
professora orientadora não seja do Departamento de Nutrição. 

  §2º Quando pertinente, profissionais técnicos-administrativos e 
alunos e alunas de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná podem 
coorientar o TCC do aluno. 

  §2º Da mesma forma, professores, professoras e profissionais de 
outras instituições podem coorientar o TCC do aluno. 



Art. 11 A coordenação e supervisão das atividades relativas ao 
desenvolvimento do TCC, bem como o acompanhamento do projeto serão 
exercidas pelo professor orientador ou professora orientadora.  

  § 1º Recomenda-se que cada professor ou professora oriente 
e/ou cooriente no máximo três alunos e alunas por unidade curricular vinculada 
ao trabalho, ou seja, três alunos ou alunas na unidade curricular Trabalho de 
Conclusão de Curso I e três alunos ou alunas na unidade curricular de 
Trabalho de Conclusão de Curso II.  

Art. 12 As sessões de orientação do TCC serão agendadas previamente pelo 
professor orientador ou professora orientadora, em comum acordo com o aluno 
ou aluna. A presença e atividades desenvolvidas serão anotadas no diário de 
classe da respectiva disciplina. 

  § 1º O professor orientador ou professora orientadora poderá 
desistir da orientação no prazo máximo de um mês a partir do início do período 
letivo, mediante apresentação de justificativa documentada e autorização do 
chefe de departamento e/ou coordenador do curso (Apêndice 3); 

  § 2º Do mesmo modo e no mesmo prazo, o aluno ou aluna 
poderá solicitar a substituição do professor orientador ou professora 
orientadora, cabendo aquele providenciar novo orientador ou nova orientadora 
no prazo máximo de sete dias. (Apêndice 4); 

Art. 13 A avaliação da unidade curricular de Trabalho de Conclusão de Curso I 
será realizada pelo professor orientador ou professora orientadora durante todo 
o seu desenvolvimento e para a definição da nota final do aluno ou aluna. 

  § 1º O aluno ou a aluna poderá mudar o tema de sua pesquisa, 
desde que apresente, anteriormente a sua matrícula na unidade curricular de 
Trabalho de Conclusão de Curso II, novo projeto de pesquisa, que cumpra 
todos os requisitos exigidos pela unidade curricular de Trabalho de Conclusão 
de Curso I ao professor ou à professora, e que este(a) analise e aceite a 
alteração.  

Art. 14 A avaliação da unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso II 
será realizada por uma banca avaliadora, composta pelo orientador ou 
orientadora e mais dois professores examinadores ou duas professoras 
orientadoras, docentes da Universidade Federal do Paraná. 

  § 1º Os membros da banca examinadora serão escolhidos dentro 
das suas áreas de competência, em comum acordo entre aluno ou aluna e 
orientador ou orientadora; 

  § 2º A banca deverá ser convidada formalmente, 30 dias antes da 
apresentação oral do TCC e sua indicação será entregue na secretaria do 
Departamento de Nutrição em formulário próprio (Apêndice 05); 



  § 3º Um dos membros da banca poderá ser um professor ou 
professora, ou profissional especialmente convidado pertencente a outra 
instituição, em função de reconhecido saber na área que trata o TCC; 

  § 4º O presidente ou a presidenta da banca examinadora será o 
orientador ou a orientadora, que poderá se manifestar para efeito de 
esclarecimentos quando solicitado pelos demais examinadores ou 
examinadoras; 

  § 5º Os trabalhos deverão ser entregues pelos alunos ou alunas à 
banca examinadora, no mínimo quinze dias antes da data de defesa, a qual 
acontecerá até o término do período letivo. A não entrega em tempo hábil, 
influenciará na avaliação final da unidade curricular Trabalho de Conclusão de 
Curso II. 

Art.15 Os Seminários de apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
serão organizados pelo Departamento de Nutrição em todo final do semestre 
letivo, respeitando o seguinte: 

1. O cronograma das apresentações, juntamente com a composição das 
bancas, será publicado pelo curso no prazo mínimo de até 10 (dez) dias antes 
do início da primeira apresentação; 

2. A sessão de apresentação terá início com uma exposição oral do aluno ou 
da aluna de 15 (quinze) minutos, podendo utilizar-se dos recursos audiovisuais 
disponíveis; 

3. Após a apresentação oral, cada membro da banca disporá de até 10 minutos 
para comentar e arguir sobre o trabalho, se julgar necessário; 

4. A banca examinadora avaliará o trabalho escrito, apresentação oral e a 
sustentação perante a banca, de acordo com os critérios de avaliação 
apresentados nos apêndices 06 (banca examinadora) e 07 (professor 
orientador ou professora orientadora); 

5. Cada membro da banca atribuirá ao candidato uma nota de 0 (zero) a 100 
(cem), de acordo com os critérios estabelecidos; 

6. No caso de média inferior a 70 (setenta) e superior a 40 (quarenta), a Banca 
solicitará a reformulação do trabalho impresso em prazo estipulado, que não 
ultrapassará 07 dias; 

7. O trabalho reformulado será reavaliado pelos mesmos membros da banca 
examinadora. Para fins da avaliação da nova versão, será alterada apenas a 
nota do trabalho escrito, mantidas as demais notas (apresentação oral e 
sustentação perante a banca); 

8. Caso o aluno ou aluna não consiga obter média igual ou superior a 50 
(cinquenta), na segunda versão, significará reprovação do aluno e implicará em 
nova matrícula na disciplina no período letivo seguinte; 



9. O lançamento da nota no sistema será vinculado à entrega da versão final 
do TCC, no prazo máximo de 7 (sete) dias após a apresentação e depois de 
efetuadas as correções recomendadas pela banca, em mídia compatível a ser 
depositado na Biblioteca. 

 

IV- DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 16 Caberá ao Departamento de Nutrição: 

1. Indicar professores ou professoras para organizar e elaborar, 
semestralmente, o calendário das atividades relativas aos prazos estabelecidos 
no Artigo 14 da presente normativa e seus respectivos parágrafos, além do 
seminário para apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 

2. Coordenar o processo de constituição das bancas examinadoras; 

3. Coordenar, quando for o caso, o processo de substituição do orientador; 

4. Definir o cronograma de apresentação dos trabalhos a cada semestre letivo; 

5. Convocar, sempre que necessário, os orientadores e as orientadoras para 
discutir questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e 
avaliação do TCC. 

Art. 17 São atividades do professor orientador e da professora orientadora: 

1. Elaborar semestralmente o calendário das atividades relativas à orientação 
do TCC; 

2. Dar conhecimento aos alunos  e às alunas das diretrizes gerais que 
constituirão os requisitos mínimos dos trabalhos; 

3. Orientar o aluno  e a aluna na escolha do tema; 

4. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do TCC em todas as etapas; 

5. Prestar a orientação técnico-científica necessária aos alunos e às alunas sob 
sua responsabilidade; 

6. Atender seus alunos e suas alunas, em horário previamente agendado; 

7. Acompanhar, analisar e avaliar os relatórios parciais e finais; 

8. Auxiliar seus alunos e suas alunas no preenchimento dos documentos 
referentes ao Comitê de Ética em Pesquisa, quando necessário; 

9. Comparecer às reuniões convocadas pelo Departamento de Nutrição, para 
discutir questões relativas à organização, ao planejamento, ao 
desenvolvimento e à avaliação dos TCC; 

10. Comunicar ao Departamento de Nutrição e à Coordenação do Curso 
quando ocorrerem problemas, dificuldades e dúvidas relativas ao processo de 
orientação; 



11. Vetar a apresentação do TCC sempre que verificar falta de condições para 
a mesma; 

12. Indicar os membros para comporem as bancas examinadoras; 

13. Presidir os trabalhos da banca examinadora; 

14. Avaliar o desempenho do aluno ou da aluna e emitir suas respectivas 
notas. 

Art. 18 São atividades do aluno orientando e da aluna orientada: 

1. Matricular-se na disciplina, obedecendo aos pré-requisitos determinados 
pelo curso. 

2. Submeter seu projeto de TCC à aprovação do professor ou da professora da 
disciplina e do Comitê de Ética em Pesquisa, quando necessário. 

3. Comparecer às atividades de orientação definidas pelo professor orientador 
ou professora orientadora. 

4. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios parciais das atividades de 
pesquisa para o professor orientador ou para a professora orientadora. 

5. Informar, por escrito, ao Coordenador ou Coordenadora do Curso, qualquer 
irregularidade decorrente do não cumprimento de condições estabelecidas 
neste regulamento. 

6. Realizar a apresentação de seu TCC, de acordo com as disposições 
estabelecidas. 

7. Entregar a versão final do TCC no prazo estabelecido pelo orientador ou 
pela orientadora e pelo Departamento de Nutrição 

8. Cumprir as determinações desta normativa e aquelas emanadas do Curso. 

 

V - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19 Em caso de dúvidas, e casos não previstos nesta Normativa, o aluno e 
a aluna deverão dirigir-se à Chefia de Departamento e à Coordenação de 
Curso; 

Art. 20 Os casos omissos nesta Normativa serão dirimidos pelo Colegiado do 
Curso, no limite de sua competência e, em segunda instância pela Pró-Reitoria 
de Graduação e Educação Profissional - PROGRAD ou órgão que lhe venha a 
suceder. 

Art. 21 Esta Normativa entrará em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do 
Curso de Nutrição da Universidade Federal do Paraná. 

 

  



APÊNDICE 01 

 

 

  



APÊNDICE 02 

 

  



APÊNDICE 03 

 

 

 

 

COMUNICADO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO 

 

De: Professor ___________________________________________________ 

Para: Coordenação do Curso de Nutrição 

 

 

Venho por meio desta, comunicar minha desistência na orientação do trabalho 

de conclusão de curso 

intitulado________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________ desenvolvido pelo(a) acadêmico (a) 

_______________________________________________________________ 

Motivo da desistência: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Curitiba, _____ de ____________ de 20__. 

 

Professor (a) 

______________________________________________________________ 

  

.MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO 



APÊNDICE 04 

 

 

 

 

COMUNICADO DE SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR 
ORIENTADOR 

 
 
De: Acadêmico _________________________________________________ 
GRR: __________________________ 
Para: Coordenação do Curso de Nutrição 
 
 
Venho por meio desta, solicitar a substituição do atual professor(a) 
orientador(a)_____________________________________________________
______________________pelo professor (a)___________________________   
no trabalho que estou desenvolvendo, intitulado ________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Motivo da solicitação: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Curitiba, _____ de ____________ de 20__. 
 
Acadêmico (a) 
__________________________________________________________ 
 
 
Atual Professor Orientador (a) 
___________________________________________________ 
 
 
Novo Professor Orientador (a) 
___________________________________________________ 
 
  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 



APENDICE 05 

 

 

 

 

 
CONVITE PARA PARTICIPAR DA BANCA EXAMINADORA1 

DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Conforme as disposições estabelecidas no regulamento para elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, solicitamos as seguintes informações, 
para formalizar o convite e o aceite para participar da banca examinadora de 
Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
Nome do acadêmico: ____________________________________________ 
Nome do professor orientador: ____________________________________ 
Nome do professor examinador 1:__________________________________ 
Nome do professor examinador 2: __________________________________ 
Título do trabalho: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Data, horário e local da banca: _____________________________________ 
 
Estando de acordo com as condições estipuladas no regulamento, firmam o 
presente: 
 
 
Acadêmico___________________________________________________                          
 
 
 
Professor Orientador _____________________________________________ 
 
 
 
Curitiba ______ de ________________ de 20___. 
 
 
 
 
 
1A participação na Banca significará, além da presença durante a apresentação do trabalho, 
leitura, anotações e questionamentos perante o acadêmico que exporá a pesquisa. O 
Professor examinador indicará três notas: uma sobre o conteúdo escrito, outra da 
apresentação oral (ambas conforme tabela a ser entregue aos membros da banca) e a terceira 
sobre sua capacidade de arguir a respeito dos questionamentos realizados pela própria banca. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 



APENDICE 06 

 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
MEMBROS DA BANCA 

Título do Trabalho______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Nome do(a) Aluno(a) ___________________________________________________ 
Orientador(a) _________________________________________________________ 
 

TÓPICOS PARA AVALIAÇÃO 
NOTA 
ATRIBUÍDA 

CONTEÚDO  

Fundamentação teórica adequada  ........................................................ (0 a 10) 
 
O objeto de estudo foi bem definido ........................................................(0 a 05)  
 
Redação ..................................................................................................(0 a 15) 
 
Organização lógica do assunto:...............................................................(0 a 10) 
 
Clareza na interpretação dos resultados/discussão:.............................(0 a 15) 
 
Correlação título, objetivo e conclusão: ..................................................(0 a 05) 

 

FORMA  

 
Foi cumprida a formatação do pré-texto, texto e pós-texto ...................(0 a 05) 
As referências e citações foram realizadas de forma adequada .........(0 a 05) 

 

APRESENTAÇÃO ORAL  

 
Clareza, objetividade e comunicação do conteúdo...............................(0 a 06) 
Segurança, postura e clareza na apresentação ...................................(0 a 06) 
Cumpriu o tempo estipulado para a apresentação ..............................(0 a 06) 
Utilizou adequadamente os recursos didáticos e/ou audiovisuais .... (0 a 06) 
Respondeu com propriedade a arguição ..............................................(0 a 06) 

 

Nota Final 
 

Data: ..... / ...... / ........  
 
Professor Examinador: 
.................................................................................................  

 

 

 
  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 



 
APENDICE 07 

 

 

 

 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A) 
 
Título do Título do Trabalho_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Nome do(a) Aluno(a) ___________________________________________________ 
Orientador(a) _________________________________________________________ 
 

TÓPICOS PARA AVALIAÇÃO 
NOTA 
ATRIBUÍDA 

APRESENTAÇÃO ORAL  

Clareza, objetividade e comunicação do conteúdo..........................(0 a 06) 
Segurança, postura e clareza na apresentação ..............................(0 a 06) 
Cumpriu o tempo estipulado para a apresentação .........................(0 a 06) 
Utilizou adequadamente os recursos didáticos e/ou audiovisuais. (0 a 06) 
Respondeu com propriedade a arguição .........................................(0 a 06) 

 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO  

- Capacidade de superar dificuldades ................................. (0 a 15) 
- Assiduidade e cumprimento do cronograma ..................... (0 a 15)  
- Produção e evolução do trabalho ......................................(0 a 20) 
- Responsabilidade e envolvimento no trabalho ...................(0 a 20) 

 

Nota Final  

 
Data: ..... / ...... / ........  
 
Professor(a) Orientador (a): ............................................................................................   
 
Observação: 
A média final será constituída pela somatória dos seguintes componentes: 
- nota dos membros da banca – 40% do valor da nota 
- nota do orientador – 60% do valor da nota 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 


