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Resolução complementar ao Projeto  

Pedagógico do Curso de Ciências Exatas que 

 trata do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

  
O Colegiado do Curso de Ciências Exatas, no uso de suas atribuições, resolve: 

 

 

Art. 1° – O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – é atividade obrigatória para a colação de grau no 

Bacharelado em Ciências Exatas. 

 

Art. 2° – O TCC se divide em duas disciplinas, Trabalho de Conclusão de Curso I e II, cada com carga 

horária de 180 horas e 2 créditos. 

 

Art. 3° – Para ter sua inscrição aceita na disciplina TCC I, o aluno deve apresentar, à Coordenação do Curso, 

no período de matrícula correspondente, formulário próprio, devidamente preenchido, onde consta plano de 

trabalho resumido com aceite do orientador. 

 

Parágrafo único – O plano de trabalho pode envolver mais que um aluno, desde que devidamente 

justificado pelo orientador. 

 

 

Art. 4° – A aprovação em TCC II se dará após apresentação oral, em forma de seminário ou painel, com 

aprovação de banca examinadora, composta por três membros. 

 

Parágrafo único – A data, local e banca examinadora serão indicados pela Coordenação do Curso. 

 

 

Art. 5° – Para a apresentação de que trata o artigo 4°, será aceito o trabalho originado em uma das situações 

descritas abaixo, ou alguma academicamente equivalente: 

 

I – ter apresentado trabalho de Iniciação Cientifica, Tecnológica, Docência ou em projetos reconhecidos 

institucionalmente no Seminário de IC da UFJF; 

II – ter apresentado trabalho em Congressos Científicos com árbitros; 

III – ter sido aprovado na disciplina Projetos em Química I (QUI132); 

IV – ter cumprido o Estágio supervisionado das Licenciaturas. 

 

Parágrafo único – Em todos estes casos, o aluno deve apresentar à Coordenação cópia digital do 

trabalho apresentado, bem como documento comprobatório da apresentação. 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 08 de outubro de 2012.  


