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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento visa regulamentar as atividades de elaboração, desenvolvimento e apresentação do 

trabalho de conclusão de curso – TCC, no curso de Agronomia, do Instituto de Desenvolvimento 

Rural/IDR, bem como, dá outras providências sobre as disciplinas de TCC I e II descritas no projeto 

político pedagógico do curso de agronomia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira – UNILAB.   

 

CAPÍTULO I 

Regulamentação e disposições preliminares  

Art. 1° Considera-se marco regulatório das atividades relativas ao trabalho de conclusão de curso na 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, a resolução de n° 

XXX de XXX de 2016.  

Art. 2° A presente normativa visa regulamentar os procedimentos relativos a elaboração do trabalho 

de conclusão de curso – TCC para o curso de Agronomia do Instituto de Desenvolvimento Rural/IDR 

em consonância com o artigo 3° da resolução XXX de XXXX de 2016. 

Parágrafo único: Para o curso de agronomia, considerar-se á na elaboração do trabalho de TCC 

o artigo 10°, da resolução nº 1 do ministério da educação – MEC, publicada no D.O.U. de 03/02/2006, 

seção 1, pág. 31-32, que institui as diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em 

engenharia agronômica ou agronomia.  

Art. 3°Na elaboração dos trabalhos de TCC sugere-se aderência as temáticas descritas no projeto 

político pedagógico – PPC do curso de agronomia, estimulando-se a construção de conhecimento 

científico e prático que contribua para solucionar problemas nos sistemas agrícolas no Brasil e/ou nos 

Países Lusófonos. 

Parágrafo único: É salutar estimular o desenvolvimento de TCCs em parceira com países 

parceiros de modo a integrar e gerar conhecimento em parceria com os países lusófonos.  

 

CAPÍTULO II 

Das categorias de trabalho de conclusão de curso – TCC 

 

Art. 4° Em conformidade com o Art. 6° da resolução XXXX de XX de 2016, define-se com trabalho 

de conclusão de curso no âmbito do curso de agronomia do Instituto de Desenvolvimento Rural – 

IDR.  
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§ 1° Monografia.  

I. Trabalho de investigação científica na área das ciências agrárias, bem como, ciências 

sociais aplicadas, antropologia aplicada ou qualquer área do conhecimento com recorte nas 

ciências agrárias. 

II. Recomenda-se a escrita do TCC no formato de monografia quando o conteúdo do mesmo 

tratar de objetivos mais amplos e for igual ou superior a dois capítulos.  

III. Não serão aceitos nesta modalidade de TCC trabalhos meramente demonstrativos, sem 

propositura de investigação ou inserção científica e/ou social. 

IV. A defesa pública se constitui pela apresentação do tema abordado a uma banca 

qualificada. Após a defesa, devem ser procedidas as devidas correções sugeridas pela banca 

examinadora.  

§ 2° Artigo científico.  

I.  A integralização do TCC na modalidade artigo científico se dará única e exclusivamente 

para trabalhos onde o aluno é o primeiro autor. 

II. Só estará apto a defesa pública do TCC, artigos comprovadamente aceitos ou publicados 

em periódicos de Qualis mínimo B3 em ciências agrárias/multidisciplinar ou B4 em ciências 

sociais e antropologia.  

a. É fortemente recomendado que os artigos sejam submetidos em língua estrangeira, de 

preferência na língua inglesa.  

III. O artigo deve obrigatoriamente ser desenvolvido durante o período de graduação do 

aluno com a participação e a orientação de um docente vinculados à Unilab. 

IV. Não serão aceitos nesta modalidade de TCC resumos simples ou expandidos publicados 

em anais de eventos científicos nacionais/internacionais mesmo que estes sejam nomeados 

de artigos pelos citados eventos.  

V. Nesta modalidade serão aceitos trabalhos de revisão de literatura.  

VI. A defesa pública se constitui pela apresentação do tema abordado a uma banca 

qualificada.  

 Parágrafo único: a defesa pública do TCC quando em artigos já publicados em 

periódicos deve ser conduzida no mesmo formato das outras modalidades, contudo, não 

serão solicitadas correções no documento final.  

 

§ 3° Livro ou capítulo de livro 

 

V. A integralização do TCC na modalidade livro ou capítulo de livro se dará única e 

exclusivamente para trabalhos onde o aluno é o primeiro autor de no mínimo um capítulo, ou 

organizado/editor técnico de um livro.  

VI. A publicação de livros e capítulos será aceita quando em publicações nacionais ou 

internacionais que detenham ISBN e conselho editorial.  

VII. A publicação de livros ou capítulos se dará nas formas impressas e/ou digital (e-books).  

VIII. A defesa pública se constitui pela apresentação do tema abordado a uma banca 

qualificada.  
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§ 4° Outros.  

 

I. Nesta modalidade de TCC serão aceitos trabalhos em audiovisual. 

II. Os arquivos audiovisuais deverão contemplar atividades da área de ciências agrárias. 

III. O enfoque dos trabalhos audiovisuais deverá ser na descrição e apresentação de sistemas 

agrícolas e/ou vivência e histórico de vida em comunidades rurais, assentamentos, 

quilombolas, étnicas e outras.  

IV. Deve ser estimulado a construção de experiências e o desenvolvimento de atividades que 

estimulem o conhecimento das vivências ligadas ao uso da terra e a agricultura nos países da 

CPLP.  

V. Os trabalhos em audiovisual devem ser acompanhados de texto explicativo e 

fundamentação teórica dos temas abordados. Este texto deve ser um resumo 

expandido/estendido ou um relatório.  

VI. As defesas públicas no caso dos audiovisuais se constituem em uma apresentação 

acompanhada de um debate expositivo das ideias e conceitos desenvolvidos no filme, mediados 

pelo aluno e seu orientador.  

CAPÍTULO IV 

Das orientação  

Art. 5º A orientação para o desenvolvimento do TCC será exercida por um docente vinculado a 

Unilab, designado como orientador, de livre escolha do orientado, vinculado a qualquer instituto da 

Unilab.  

Art. 6º O orientador poderá ser auxiliado na sua tarefa por até dois co-orientadores, inclusive externos 

a Unilab, de livre escolha do orientador.  

Art. 7ºA orientação para o desenvolvimento do TCC terá duração mínima de dois trimestres letivos, 

correspondentes as disciplinas de TCC I e TCC II.  

Art. 8° Fica estabelecido o limite máximo de cinco orientações/co-orientações (somadas) por docente 

a cada período de defesa.  

  § 1° O número total de orientações por orientador não é restritivo quando considerado fora do 

período de defesa.  

§ 2° A orientação para o desenvolvimento do TCC não se restringe ao período de matrícula do 

aluno nas disciplinas de TCC.  

Art. 9° O título da pesquisa, natureza e envergadura do trabalho de TCC são de livre escolha do 

orientador, podendo inclusive, o TCC ser extraído de qualquer projeto em desenvolvimento 

coordenado pelo mesmo, inclusive, quando do desenvolvimento de projetos vinculados a bolsas de 

iniciação científica, projetos financiados por agências de fomento e etc.  
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  Parágrafo único: o orientador deve atentar para a publicação de dados referentes a 

 projetos aprovados e financiados por agências de fomento.  

Art. 10° Todas as autorizações legais, quando necessárias, pertinentes ao correto desenvolvimento 

do TCC são de inteira responsabilidade do orientador.  

Art. 11° Todas as orientações e co-orientações deverão ser cadastrada no SIGAA dos orientadores/co-

orientadores, via coordenação de curso, para a devida contabilização da carga horária dos mesmos.  

   Parágrafo único: cada orientador deve contabilizar uma hora semanal por orientação, 

  limite máximo de duas, e uma hora a cada duas co-orientações, limite máximo de uma 

  hora.  

Art. 13° Os alunos em fase de elaboração do TCC devem matricular-se nas disciplinas de TCC I e 

TCC II.  

CAPÍTULO V 

Das disciplinas de TCC I e TCC II 

Art. 14° A disciplina de TCC I é requisito básico para o desenvolvimento do projeto de pesquisa 

assim e a disciplina de TCC II são e da elaboração do TCC.  

Art. 15°A matrícula na disciplina de TCC I (projeto) pode dar-se a partir do 7° trimestre letivo.  

Art. 16°A aprovação na disciplina de TCC I se dará com base nas etapas de concepção, confecção e 

desenvolvimento do projeto de monografia e a avaliação do cumprimento destas etapas pelo 

coordenador da disciplina.  

  Parágrafo único: a avaliação do mérito científico dos projetos de monografia apresentados são 

 de competência do orientador devendo o coordenador da disciplina, quando necessário, dirigir-

se ao mesmo, quando da necessidade de mudança abrupta na confecção do projeto.  

Art. 17° Não é obrigatória a matrícula consecutiva nas disciplinas de TCC I e TCC II. 

Art. 18° A matrícula na disciplina de TCC II (defesa de TCC) dar-se à a partir do 13° trimestre letivo.  

Art. 19°A aprovação na disciplina de TCC II (defesa de TCC) se dará por meio da apresentação e 

aprovação por banca examinadora do trabalho de TCC.  

  § 1° A formação da banca examinadora é de competência do orientador. 

§ 2° A instituição do processo de defesa e organização da sessão pública é de competência do 

professor coordenador da disciplina de TCC II.  

§ 3° Deve ser providenciado um calendário prévio de defesas pelo professor coordenador da 

disciplina de TCC II destinado a organização do processo de defesa.  

I. Alunos que porventura não tenham defendido o TCC no prazo estabelecido no 

calendário de defesa devem solicitar junto a coordenação da disciplina de TCCII 

prorrogação do prazo de defesa 15 dias antes do encerramento do calendário.  
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II. A concessão da prorrogação do prazo é prerrogativa do professor coordenador da 

disciplina de TCCII e não deve ultrapassar o limite de 20 dias úteis contados a partir da 

data de encerramento do calendário.  

§ 4° Nos casos onde faculta-se a possibilidade de não ocorrência da defesa pública, orientador 

e orientando devem dirigir-se ao professor coordenador da disciplina de TCC II para avaliação 

da aptidão para tal, e procedimentos de certificação de conclusão da disciplina.  

§ 5° O trabalho de TCC mediante a aprovação da banca poderá ser aprovado, aprovado com 

correções ou reprovado.  

I. Quando solicitada correções adicionais, as mesmas devem ser procedidas no documento 

original conforme sugestões da banca e finalizadas num prazo máximo de 30 dias 

corridos.  

II. Em caso de reprovação, o aluno deverá repetir a disciplina de TCCII e realizar nova 

defesa.  

 

CAPÍTULO V 

Da normatização 

Art. 20° Os TCCs devem ser redigidos conforme norma culta vigente a época.  

Art. 21° Para as referências bibliográficas das monografias e o texto de fundamentação teórica dos 

audiovisuais deve ser adotado o sistema de referências e organização da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT 6023)  

§ 1°Nas monografias deve-se adotar a sequência. Pré-textuais:  Capa, contracapa, folha de aprovação 

(ficha catalográfica no verso), dedicatória (opcional), agradecimentos (opcional), listas (figuras, tabelas, 

abreviações), sumário, resumo, abstract, introdução, referencial teórico (revisão da literatura), material 

e métodos, resultado e discussão, considerações finais, referências bibliográficas, anexos, apêndices 

(opcional).  

§ 2° Os textos de acompanhamento dos audiovisuais devem ser estruturados na forma de escrita 

de literária sem definições a priori.  

§ 3°Formato: papel branco (tamanho A4), encadernação final em capa dura preta com letras 

douradas. Margens: As margens deverão ser de 3,0 cm nos lados superior e esquerdo e de 2,0 

cm no lado inferior e direito. A margem deve ser alinhada com letras ou pontuações. Não utilizar 

barras, travessões ou outros sinais gráficos para esta finalidade. Em páginas iniciais de cada 

capítulo a margem superior deve ser de 10 cm. Cada parágrafo deve ser iniciado após 1 cm 

espaços a partir da margem esquerda.  

 § 4° Fonte: Arial, tamanho 12 (exceto legendas e fontes das figuras e tabelas, que devem ser 

em tamanho 10), cor preta. Espaçamento entrelinhas: 1,5 cm (exceto títulos e legendas das 

figuras e tabelas, que devem ser em espaçamento simples).  
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§ 5° Indicativos de seção: o indicativo numérico, em algarismo arábico, de uma seção precede 

seu título, alinhado à esquerda, separado por ponto e um espaço de caractere. Os títulos das 

seções primárias devem começar na parte superior da mancha gráfica e ser separados do texto 

que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5 cm. Da mesma forma, os títulos das 

subseções devem ser separados do texto que os precede e que os sucede por um espaço entre as 

linhas de 1,5 cm. Títulos que ocupem mais de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, 

alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. Títulos sem indicativo 

numérico: os títulos, sem indicativo numérico – agradecimentos, lista de ilustrações, lista de 

abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos, sumário, referências, apêndice(s) - devem ser 

centralizados.  

§ 6° Numeração das páginas: A partir da página de rosto até a última página antes da Introdução, 

deve-se numerar com algarismos romanos. As demais páginas, inclusive as do Apêndice (se 

houver), devem ser numeradas com algarismos arábicos. A numeração deve figurar, a partir da 

primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 

cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha.  

§ 7° Equações e Fórmulas: devem ser escritas no editor de equações do word, destacadas no 

texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. 

Na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus 

elementos (expoentes, índices e outros).  As notação científica e medidas devem seguir o 

Sistema Internacional de Unidades.  

§ 8° Figuras: identificação aparece na parte inferior, precedida da palavra Figura, em negrito, 

seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo 

título e/ou legenda explicativa de forma breve e clara, dispensando consulta ao texto. A 

ilustração deve ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere.  

§ 9° Tabelas: identificação na parte superior, precedida da palavra Tabela, em negrito, seguida 

de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, sempre providas de 

um título claro e conciso e construídas de modo a serem autoexplicativas. Não usar linhas 

verticais. As linhas horizontais devem aparecer para separar o título do cabeçalho e este do 

conteúdo, além de uma ao final da tabela. Recomenda-se confeccionar a tabela por meio do 

MICROSOFT WORD/TABELA/INSERIR TABELA, no qual cada valor deve ser digitado em 

células distintas, estando centralizado e alinhado. 

Art. 22°O aluno deverá consultar o Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Biblioteca 

da UNILAB, disponível em: www.unilab.edu.br/idr/agronomia. 

Art. 23°Os artigos científicos devem seguir a formatação da revista escolhida para a submissão do 

trabalho.  

Art. 24°Após a sessão de defesa pública, as devidas correções sugeridas pela banca, a versão final da 

monografia deve ser impressa em três vias (mínimo), onde uma desta será destinada a biblioteca.  

 

http://www.unilab.edu.br/idr/agronomia
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CAPÍTULO VI 

Disposições gerais  

Art. 25° Os TCCs em todas as suas modalidades, após aprovação final, devem ser remetidos a 

biblioteca em formato digital em formato físico (monografia e texto explicativo do audiovisual) e 

digital (dvd) para os filmes.  

Art. 26° Após a defesa, o aluno tem o prazo máximo de 30 dias corridos contados da data da defesa 

para entrega da versão final do TCC na coordenação do curso.  

 Parágrafo único: o não cumprimento do prazo acarreta em débito com a coordenação do 

 curso e a biblioteca central da Unilab não podendo o aluno emitir junto a mesma, o certificado 

 de nada consta, parte integrante do processo de expedição de diploma.  

Art. 27° Casos omissos devem ser relatados a coordenação do curso e submetidos a análise pelo 

núcleo docente estruturante (NDE) seguido do colegiado do curso de agronomia.  

 

 


