
ANEXO I 

) do Curso de 

O TCC tem os seguintes objetivos: 

I. Integrar o conhecimento apropriado e produzido durante o curso, 

da segundo as 

quisa de campo, a 

 habilidades 

.

Curso o aluno que tiver vencido todas as disciplina

disciplinas optativas do curso.  

 de Agronomia 

recolher os temas sugeridos pelos alunos, para que possa ser feita a escolha 

de Curso. 

volvimento do 

ientador e as etapas finais 



I. Colegiado do Curso de Agronomia 

II. Coordenador do TCC 

III. Professor Orientador 

IV. Bancas de Exame 

re seus 

membros o Coordenador de TCC para mandato de 2 (dois) anos. 

I. Reunir-se ordinariamente uma vez a cada semestre letivo e 

ores e, em casos 

feitas pelos alunos. 

oposto pelo 

 Curso de 

Agronomia 

Exame. 

VI. Homologar os resultados das Bancas de Exame. 

regulamento. 

VIII. Resolver e emitir parecer sobre os casos omissos neste Regulamento. 

or 

pas do processo de 

I. Colaborar para a celeridade do cumprimento do disposto nesse 

Regulamento. 

II. Elaborar semestralmente o cronograma de todas a

relacionadas ao TCC. 

ssores orientadores, sempre 

nto das normas 

vigentes do TCC. 



V. Receber dos professores orientadores os resultad

finais dos alunos. 

o TCC, para que 

sejam encaminhadas ao Colegiado do Curso de Agronomia. 

a de um professor 

orientador, o qual pode ser sugerido pelo aluno, e 

pelo Colegiado do Curso de Agronomia. 

rido pelos alunos 

entre os professores das disciplinas do Curso de Agronomia e, em casos 

especiais plenamente justificados, de disciplinas afins de outros cursos. 

 Orientador, o aluno 

nda de um consultor. 

Art. 10. ncaminhamento 

II. Orientar o aluno nas diversas etapas de elabora

durante o ano letivo por meio de assinaturas, em ficha apropriada. 

IV. Encaminhar ao Coordenador do TCC, no prazo solicitado, o resultado da 

V. Participar compulsoriamente da Banca de Exame de cada TCC 

orientado. 

VI. Participar de Bancas de Exame de outros TCCs, quando designado pela 

Art. 11. Problemas de incompatibilidade entre orientador e 

ao Coordenador do TCC, 

Colegiado do Curso de Agronomia. 

Art. 12. ssim 

I. Professor orientador como membro nato e sem dire



orrelatas da UFPR ou 

de outras IFES. 

Art. 13. Compete aos membros da Banca de Exame: 

por escrito depois de 

blica e verbal do aluno 

pelo aluno e pela Banca, e entregue ao Coordenador 

cabendo recursos por parte dos alunos envolvidos no processo.

Art. 14. um projeto do TCC, 

s de 

conhecimento declaradas pelos professores do Curso de Agronomia como de 

Art. 15. os: 

lho de pesquisa. 

sobre o assunto proposto. 

ras etapas do trabalho. 

Art. 16. 

I. Papel: tamanho A4 (Largura - 21cm; Altura - 29.7cm). 

II. Margens: superior, inferior, esquerda, direita igual a 2cm. 



Art. 17. 

II. Compatibilidade com os objetivos do curso. 

qualitativa do trabalho. 

o Projeto. 

o, conforme o caso. 

Art. 18

Art. 19. es partes, de 

acordo com as  da 

UFPR: 

nal). 

do TCC, local e ano. 

e do discente; 

data. 

e) Agradecimentos (opcional). 

j) Texto do TCC. 



entre 20 

Art. 20.

neste documento. 

III. Compatibilidade com os objetivos do curso. 

ia das mesmas com o 

tema proposto. 

VI. Escolha e bom aproveitamento das fontes para a pesquisa. 

intelectual. 

entos 

Art. 21. 

ao professor 

orientador e estabelecimento em conjunto de cronograma das fases de 

 itens III a V 

integrantes do art. 15, conforme cronograma estabelecido. 

ita do TCC, a qual deve 

conter, obrigatoriamente, a estrutura geral do trab

ograma estabelecido. 

o TCC para leitura e 

a do TCC. 

longo do 

adequadamente as etapas 

finais. 

Art. 22. te a Banca 

m), sendo considerado 



onjunto das tarefas 

75% nos encontros de trabalho com o seu professor orientador. 

repassado por escrito ao Coordenador do TCC para encaminhamento final 

junto ao sistema de notas da universidade. 

ontros com seu 

para poder participar da 

defesa de seu trabalho. 

no todo ou em partes do 

. 

Art. 23. Considera-se como integrantes do processo de avalia

seguintes elementos: 

I. Documento digitado em editor de texto, a serem entregues em 2 (dois) 

etapa, sendo um 

para cada membro da Banca Examinadora. 

uivos digitais 

diversos, partituras, fotografias, fitas-cassete e 

cinema, entre outros, que colaborem para uma melhor

capa dura, para fins de 

.  audiovisual, filme, 

 em formato PDF, aprovada 

pelo orientador e assinada por todos os membros da banca. 



Art. 24. referencialmente, 

em data, hora e local 

estipulados pelo Coordenador do TCC, e respeitando estritamente o seguinte 

cronograma: 

ros da Banca de 

Exame (05 minutos para cada um). 

III. 15 minutos para a defesa do discente; 

xaminadora. 

s de 

Curso. 

Art. 25.  autores, 

ador toda vez que 

mencionado, divulgado, exposto e publicado. 

Os direitos de propriedade intelectual do projeto referente ao 

 contrato assinado entre 

seu autor e a Universidade. 

Art. 26. olvidos pelo 

Colegiado do Curso de Agronomia; 

Art. 27

pelo Conselho Diretor 


