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COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA
Normas para TCC II do período 2016/2
1. DAS NORMAS DO TCC
1.1. Os candidatos a orientadores e estudantes do TCC II devem estar cientes sobre
(i) os objetivos do TCC, (ii) os requisitos para inscrição, (iii) os compromissos do
orientador e estudante, (iv) os procedimentos de acompanhamento dos projetos
aprovados e (v) as normas gerais de funcionamento do TCC.
2. DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC II)
2.1. As inscrições deverão ser efetuadas através do preenchimento do Anexo I na
página do Colegiado do Curso de Farmácia no site do Ceunes
(www.farmacia.saomateus.ufes.br).
2.1.1. O TCC poderá ser desenvolvido por até 2 (dois) estudantes.
2.2. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser no formato de monografia com
mínimo de 25 páginas seguindo as normas do ANEXO II ou artigo científico seguindo
as normas da revista que será submetido a publicação.
2.3. Cada estudante deverá encaminhar seu TCC com o nome do orientador e do(s)
co-orientador(es) e da sugestão de nomes de 03 (três) profissionais para comporem
a Comissão de Avaliação, sendo dois titulares e um suplente, e a data de
apresentação do trabalho.
2.3.1. O orientador e os membros da Comissão Avaliadora serão profissionais
graduado em Farmácia ou em áreas afins, servidor ou não da UFES, de acordo com a
especificidade do projeto.
2.4. Cada estudante deverá entregar para o(a) professor(a) da disciplina de TCC II
três cópias impressas e encadernadas do seu TCC com o Anexo I impreterivelmente
até a data estipulada pela presente norma.
3. DOS PARÂMETROS GERAIS DE AVALIAÇÃO
3.1. Os trabalhos apresentados serão avaliados pela Comissão de Avaliação
composta pelo orientador e por dois profissionais graduados, de acordo com o item
2.3.1, conforme normas e calendário aprovado pelo Colegiado do Curso e publicado
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COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA
na página do Colegiado do Curso
(www.farmacia.saomateus.ufes.br).

de

Farmácia

no

site

do

Ceunes

3. CALENDÁRIO
Trabalho de Conclusão de Curso II – período 2016/2.
Inscrição do TCC II (entrega do TCC II)

Até 28 de novembro de 2016 às 16h00 *
Até 05 de dezembro de 2016 na Sugrad
– alterado na Reunião de Colegiado realizada dia 14/10/16

Avaliação dos projetos por parte dos
avaliadores, apresentação e avaliação
final dos projetos em sessão pública**,
***

29 de novembro a 9 de dezembro de
2016
Até final do período de 2016/2
(13/12/16) - alterado na Reunião de Colegiado
realizada dia 14/10/16

* O Professor da disciplina entregará o TCC ao orientador para serem distribuídos aos membros da
banca
** Cada orientador deverá entrar em contato com os membros da banca para marcar o prazo de
avaliação e data de apresentação do projeto
*** O orientador deverá informar ao Professor da disciplina TCC II a data de apresentação do projeto

4. O Colegiado do Curso de Farmácia julgará os casos omissos.
Em, 07 de outubro de 2016, São Mateus- ES
_______________________________________
Profa. Dra. Débora Barreto Teresa Gradella
Coordenadora do Colegiado do Curso de Farmácia
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COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA
ANEXO I
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
[ ] PROJETO (TCC I)
[ ] TCC (TCC II)
IDENTIFICAÇÃO DO ORIENTADOR
Nome completo:
Quadro: [ ] Ativo [ ] Aposentado/Visitante
Telefone:

Deptº/Centro:

E-Mail

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ESTUDANTE(S)
Nome
Curso FARMÁCIA
Telefone Residencial

Período
Celular ( )

No de matrícula UFES:
E-mail

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADOR 1 - TITULAR
Nome completo:
Quadro: [ ] Ativo [ ] Aposentado/Visitante
Telefone:

Deptº/Centro:

E-Mail

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIDADOR 2 - TITULAR
Nome completo:
Quadro: [ ] Ativo [ ] Aposentado/Visitante
Telefone:

Deptº/Centro:

E-Mail

IDENTIFICAÇÃO DO AVALIDADOR 3 - SUPLENTE
Nome completo:
Quadro: [ ] Ativo [ ] Aposentado/Visitante
Telefone:

Deptº/Centro:
E-Mail

DATA DE APRESENTAÇÃO: ___________________
São Mateus, _____ de _________________ de 2016
Assinatura do estudante: ______________________
Assinatura do orientador: ______________________
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COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA
ANEXO II
Trabalho de Conclusão de Curso para formato em MONOGRAFIA
1) Folha de rosto
2) Lista ilustrações (opcional);
3) Lista de tabelas (opcional);
4) Lista de abreviaturas e siglas (opcional);
5) Lista de símbolos (opcional).
6) Resumo
7) Sumário
8) Elementos textuais (Obrigatório):
a. Introdução;
b. Objetivos;
c. Material e Métodos;
d. Resultados e Discussão (descrição no mesmo ítem ou como itens
separados);
e. Conclusão
9) Referências (ver modelos)
10) Anexos (opcional)
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COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA
Modelos de citação e referências:
Normas da ABNT

Algumas regras gerais para formatação:
1) Formato:
a. Papel A4;
b. Fonte Times New Roman, tamanho 12 para todo o trabalho,
excetuando-se as citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé,
paginação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que
devem ser em tamanho menor e uniforme.
2) Espaçamento:
a. Espaçamento 1,5 entre as linhas, excetuando-se as citações de
mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, legendas das
ilustrações e das tabelas, tipo de projeto de pesquisa e nome da
entidade, que devem ser digitados em espaço simples;
b. As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si
por um espaço simples em branco;
3) Paginação:
a. As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não
numeradas;

