
 

 

PROCEDIMENTO 

QUALIFICAÇÃO E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 

TÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

 
Art. 1º Todas as questões relacionadas ao cumprimento das disciplinas EPD077 (Projeto 

de Trabalho Final de Curso em Engenharia de Produção) e EPD081 (Trabalho Final de 

Curso em Engenharia de Produção), de caráter obrigatório, devem ser orientadas pelo 

presente procedimento. Este tem como objetivo regulamentar a realização de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) pelos alunos do Curso de Engenharia de Produção de 

conformidade com o previsto na CNE/CES 11/2002 (Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Engenharia) e no Regulamento Acadêmico de Graduação – 

RAG/ UFJF, de janeiro de 2016. 

Art. 2º O Projeto de Trabalho Final de Curso em Engenharia de Produção (Qualificação) 

compreende o desenvolvimento, de acordo com o modelo disponibilizado no site do 

curso, de um capítulo introdutório que apresente as considerações iniciais do trabalho, 

justificativa, escopo, objetivos, metodologia e estrutura. (Capítulo 1. Introdução). Além 

disso, também deve apresentar um capítulo que contemple a revisão teórica relacionada 

ao tema (Capítulo 2. “Título que represente o conteúdo do capítulo”). E, por fim, as 

referências bibliográficas citadas ao longo do texto.  

Art. 3º O Trabalho Final de Curso em Engenharia de Produção (TCC) compreende, além 

dos capítulos 1 e 2, devidamente corrigidos após a apresentação de Qualificação, um 

capítulo que descreva o protocolo de pesquisa e análise (3. Desenvolvimento ou “Título 

que represente melhor o conteúdo do capítulo”), um capítulo que apresente a análise dos 

resultados extraídos com a aplicação do protocolo supracitado (4. Resultados) e, por fim, 

um capítulo com as conclusões do trabalho (5. Conclusões). Além dos cinco capítulos, o 

trabalho deve apresentar as referências bibliográficas (apenas dos autores citados ao longo 

do texto, em acordo com o padrão da ABNT), os anexos e apêndices (opcionais), o termo 

de autenticidade e a declaração de autorização da empresa onde o estudo de caso foi 

realizado (quando aplicável). 

Art. 4º O TCC caracteriza-se por uma monografia de caráter científico, individual, que 

deve versar sobre temas relativos à pelo menos uma das dez áreas ligadas à Engenharia 

de Produção definidas pela ABEPRO. Desse modo, não serão aceitos como resultados: 

projetos de produtos ou processos, modelos ou planos de negócio ou mera descrição de 

uma solução para um problema na área que não guardem relação explicitamente 

respaldada pela literatura compreendida no Capítulo 2 do material. 



 

§ 1º – O TCC pode ser um trabalho de aprofundamento ou inédito podendo ter 

características de experimento, de estudo teórico, de estudo de caso, pesquisa-ação ou de 

estudo de problema de Engenharia de Produção. 

§ 2º – O TCC é obrigatório para a integralização do curso e não pode ser substituído por 

outra atividade. 

§ 3º – A supervisão das atividades relacionadas ao TCC é conduzida por uma Comissão 

(CTCC) criada para esse fim pelo Colegiado de Curso de Engenharia de Produção. 

 

TÍTULO II 

Das Responsabilidades 

 

 
Art. 5º Os responsáveis pelas questões relacionadas às duas disciplinas são: 

I – Coordenador do Curso; 

III – Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso (CTCC); 

II – Professor Responsável pelos Trabalhos de Conclusão de Curso (presidente da 

comissão); 

III – Professor Orientador; 

IV – Professor Coorientador (opcional); 

V – Aluno. 

Art. 6º Compete à Coordenação do Curso: 

I – Providenciar a matrícula nas disciplinas, em acordo com a divisão de alunos 

por orientador divulgada pelo Professor Responsável pelos TCC; 

II – Impedir a matrícula de um aluno em EPD077 ou EPD081, caso verifique 

algum empecilho à sua execução, em acordo com esse procedimento e demais 

diretrizes institucionais; 

III – Resolver, junto ao Professor Responsável pelos TCC, qualquer problema 

decorrente da relação entre professor orientador e aluno encaminhado pela CTCC; 

IV – Providenciar a substituição do orientador no SIGA, caso necessário, desde 

que dentro do prazo previsto para ajustes na matrícula. 

Art. 7º Compete à Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso(CTCC): 

I – Supervisionar as atividades relacionadas ao TCC; 

II – Estabelecer o formato de proposta do projeto de realização de TCC, de redação 

da monografia e de apresentação final do TCC pelos alunos; 

III – Deliberar sobre as solicitações de credenciamento de Professores 

Orientadores de TCC; 



 

IV– Deliberar, junto ao Professor Responsável pelos TCC (presidente da 

comissão), as soluções para os problemas decorrentes do não cumprimento do 

disposto nesse procedimento por parte de algum dos responsáveis supracitados. 

§ 1º - A CTCC do Curso de Engenharia de Produção possui a seguinte composição: 

a. Coordenador do Curso de Engenharia de Produção; 

b. No mínimo dois professores do quadro efetivo do departamento; 

§ 2º - Os membros da CTCC elegem o seu presidente entre os seus pares, para mandato de 

dois anos, permitida a recondução. 

Art. 8º Compete ao Professor Responsável pelos TCC (presidente da CTCC): 

I – Convocar e presidir as reuniões do CTCC; 

II – Executar a divisão de orientações, até o final da segunda semana do período, 

obedecendo aos critérios dos Artigos 11º e 12º desse procedimento e atendendo, 

na medida do possível, as preferências dos alunos e dos professores. Encaminhar 

a distribuição à coordenação; 

III – Receber e, quando aplicável, resolver os problemas decorrentes do não 

cumprimento do disposto nesse procedimento por parte de algum dos responsáveis 

supracitados; 

IV – Esclarecer aos alunos e professores sobre as etapas e prazos e comunica-los 

sobre eventuais mudanças; 

V Criar uma pasta para cada aluno no Google drive, compartilhando-a com o 

respectivo orientador, para que o aluno possa inserir os arquivos do trabalho para 

controle; 

VI – Fiscalizar o cronograma de desenvolvimento das etapas por meio do 

recebimento e análise dos formulários de ponto de controle e verificação do 

arquivo anexado pelo aluno no Google drive; 

VII Preencher o formulário Ponto de Controle, na parte que compete à CTCC. 

Caso a decisão seja “Indeferido”, comunicar ao orientador para que este reprove 

o aluno na disciplina EPD077 ou EPD081 no SIGA. 

VIII Atualizar o status da planilha Ponto de Controle no Google drive para que 

todos os orientadores possam acompanhar o andamento do processo. 

IX – Supervisionar e apoiar o trabalho das bancas examinadoras, coletando ao 

final das defesas a Ata de Exame do Memorial de Qualificação ou a Ata de Defesa 

do Trabalho de Conclusão de Curso, para arquivamento; 

X – Providenciar as declarações de participação em banca para todos os 

professores e convidados externos. 

  



 

Art. 9º Compete ao Professor Orientador: 

I – Observar e atender o disposto nesse procedimento e, para o caso de ocorrências 

não previstas no mesmo, consultar à CTCC. 

II – Orientar continuamente os alunos sob sua responsabilidade quanto aos 

aspectos técnicos, metodológicos e operacionais pertinentes ao TCC. 

III – Assinar os dois formulários de Ponto de controle entregues pelo aluno, dentro 

dos prazos estipulados no início de cada período, atestando estar de acordo com o 

conteúdo desenvolvido no trabalho, em qualidade e quantidade. 

IV – Qualificar a monografia considerando-a apta ou inapta para apresentação em 

banca. 

V – Para o caso dos trabalhos considerados aptos, conferir as cópias do trabalho 

impressas e encadernadas pelos alunos antes de providenciar o agendamento da 

defesa. 

VI Ao final da defesa do TCC, no caso dos alunos matriculados em EPD081, 

o orientador deverá entregar as declarações de participação em banca para todos 

os professores e convidados externos. Caso algum dado que conste na declaração 

tenha sido alterado solicitar ao presidente da CTCC novas declarações. 

VII – Acompanhar e conferir a realização dos ajustes no trabalho solicitados 

pela banca avaliadora ao aluno. Reter as duas folhas de rosto assinadas pela banca 

no momento da defesa até que o aluno tenha realizado e enviado todos esses 

ajustes. 

VIII – Para o caso dos alunos matriculados em EPD081, lançar o conceito do 

aluno no SIGA apenas após a entrega, de uma cópia em PDF gravada em CD e do 

Termo de Autorização para publicação de trabalhos acadêmicos em formato 

eletrônico (Biblioteca), preenchido e assinado, na secretaria da coordenação. 

Art. 10º Compete ao Aluno: 

I – Participar das reuniões e atividades de orientação agendadas. 

II – Executar todas as etapas do TCC dentro dos prazos determinados. 

III –Anexar as duas versões de controle (todo o conteúdo desenvolvido até o 

momento) no Google Drive, na respectiva pasta com seu nome, dentro dos prazos 

estipulados no início de cada período. 

IV –Preencher e entregar os dois formulários de Ponto de Controle assinados pelo 

Professor Orientador ao Professor Responsável pelo TCC, dentro dos prazos 

estipulados no início de cada período. 

V No caso dos alunos matriculados em EPD081, após o orientador dar o aceite 

do trabalho e os membros da banca serem convidados e o agendamento ser 

realizado, o aluno deverá preencher o formulário “Participação em banca” e 

entregar três copias ao presidente da CTCC.  

VI No caso dos alunos matriculados em EPD081, entregar ao orientador, antes 

do início da defesa, duas cópias da folha de aprovação preenchidas para assinatura 

da banca examinadora  



 

VII – Realizar as alterações solicitadas pela banca avaliadora e, para o caso dos 

alunos matriculados em EPD081, entregar à secretaria da coordenação do curso, 

uma cópia em PDF gravada em CD e o Termo de Autorização para publicação de 

trabalhos acadêmicos em formato eletrônico (Biblioteca), preenchido e assinado. 

§ único - A cópia em CD deve apresentar a Ficha Catalográfica, os termos anexados 

e assinados e a folha de rosto assinada pela banca avaliadora. 

 
TÍTULO III 

Da Matrícula 

Art. 11º Para matrícula em Projeto de Trabalho de Final de Curso em Engenharia de 

Produção (Qualify – EPD077): 

§ 1º - O aluno poderá se matricular na disciplina EPD077 (Projeto de Trabalho Final de 

Curso em Engenharia de Produção) apenas quando tiver integralizado ao menos 150 

créditos em disciplinas obrigatórias. 

§ 2º - Para se matricular em EPD077, o aluno deve preencher o formulário disponibilizado 

no site do curso até o 5º dia útil do período, com as seguintes informações: Dados do 

aluno, Escolha do Tema, Escolha do Orientador, Descrição da Proposta. A escolha dos 

três orientadores na seção Escolha do Orientador deve se restringir aos nomes 

disponibilizados ao lado do tema selecionado na seção Escolha do Tema. 

§ 3º - Assim que as propostas forem todas enviadas, o Professor Responsável pelos TCC 

se encarregará de distribuí-las primeiro para os professores escolhidos como 1ª opção de 

orientação. Caso um professor receba mais que cinco propostas, ficará a cargo dele decidir 

quais as que irá orientar. Para os casos em que receber menos que cinco propostas, o 

mesmo não poderá, a princípio, recusar nenhuma delas, tornando-se automaticamente o 

orientador desses proponentes. 

a. O professor que não se sentir confortável tecnicamente em orientar uma 

proposta que lhe foi direcionada deve negociar com o aluno o ajuste do tema. Caso o 

aluno não concorde com a mudança, este deve procurar o Professor Responsável pelos 

TCC dentro do período de ajustes de matrículas, para tentar a troca de orientador. 

b. As coorientações não serão consideradas na divisão e, caso necessárias, serão 

definidas posteriormente pelo aluno e seu orientador. Pode figurar como coorientador do 

trabalho professores de outros departamentos ou profissionais graduados e ligados ao 

tema da pesquisa e/ou empresa estudada. 

§ 4º - As propostas das quais o professor abriu mão por ter atingido o limite de 

orientações, retornarão ao responsável pelos TCCs, que fará a segunda distribuição com 

base na segunda opção de orientador de cada aluno. Fará o mesmo processo para a terceira 

opção, se necessário. 

§ 5º - Se, ainda assim, sobrarem propostas (ou seja, as três opções de orientadores não 

puderem assumir a orientação por já estarem com as vagas preenchidas), os alunos 

excedentes devem negociar a orientação com algum professor que ainda possua vaga, sob 

pena de não se matricularem. Assim que definida a orientação, dentro do prazo previsto 

para ajuste de matrícula, deve comunicar ao Professor Responsável pelos TCC, por e- 

mail, com o respectivo orientador em cópia. 



 

§ 6º - Essas distribuições serão registradas em uma planilha, no Google Drive, com o 

nome de cada orientador e seus orientandos confirmados. A versão final dessa planilha 

será impressa e disponibilizada no mural da coordenação do curso. 

§ 7º - Professores de outros departamentos (inclusive aqueles que ministram alguma 

disciplina de EPD) não poderão figurar como orientadores e, portanto, não constarão 

como opção no formulário. Qualquer problema referente a esse assunto deve ser 

encaminhado formalmente à CTCC, que o avaliará em reunião. 

Art. 12º Para matrícula em EPD081 (Trabalho Final de Curso em Engenharia de 

Produção): 

§ 1º - O aluno deve ter sido aprovado na disciplina EPD077 (Projeto de Trabalho Final 

de Curso em Engenharia de Produção). A única exceção se encontra no Art. 14º. 

§ 2º - O aluno deve preencher o formulário disponibilizado no site do curso até a primeira 

sexta-feira do período, com as seguintes informações: Dados do aluno, Escolha do Tema 

e Escolha do Orientador. Não é necessário preencher a Descrição da Proposta novamente. 

Deve preencher a seção Escolha do Orientador apenas com o nome do orientador da 

Qualificação. 

a. O aluno que tiver concluído a disciplina EPD077 no período imediatamente 

anterior tem seu vínculo mantido com o Professor Orientador. Aqueles que 

não realizaram a defesa e, portanto, ficaram sem conceito, não terão qualquer 

prioridade na nova distribuição de orientadores. 

b. Caso o aluno, mesmo aprovado na disciplina EPD077, não pretenda se 

matricular em EPD081, deve informar à Coordenação do curso ainda no 

período de matrículas. 

Art. 13º Tendo o aluno concluído todas as disciplinas do curso, incluindo a disciplina 

EPD077 e as disciplinas eletivas, e estando matriculado apenas na disciplina EPD081, 

este pode realizar a defesa da monografia em qualquer momento do período até o prazo 

limite para defesas (antes das duas últimas semanas de aula, em acordo com o calendário 

acadêmico). 

§ 1º - Essa exceção é válida apenas para os semestres 1 e 3 (não contempla a realização 

de matrículas em turmas de “verão” ou “inverno”). 

§ 2º - O aluno deverá se matricular novamente em EPD081 no início do período em que 

fará a defesa. Não será aceita a retificação da nota na matrícula referente ao período 

anterior. 

Art. 14º Tendo o aluno concluído TODAS as disciplinas do curso, inclusive as disciplinas 

eletivas e o estágio obrigatório, poderá se matricular, em um mesmo período, nas 

disciplinas EPD077 e EPD081. 

 

 
TÍTULO IV 

Da Execução do Qualify/ TCC 

Art. 15º Em atendimento aos prazos divulgados no site do curso ao início de cada período, 

o aluno deverá entregar os dois formulários de Ponto de Controle impressos e assinados 

pelo Professor Orientador ao Professor Responsável pelos TCC, bem como anexar, no 

Google Drive, o arquivo com o trabalho realizado até o momento pelo aluno.  



 

§ 1º - Caso o aluno não entregue as duas versões de controle dentro dos prazos estipulados, 

este será imediatamente reprovado na disciplina EPD077 ou EPD081. 

§ 2º - Problemas resultantes da relação entre o Aluno e o Professor Orientador devem ser 

encaminhados por meio de uma declaração formal e assinada pelo aluno ao Professor 

Responsável pelos TCC, até o prazo final de entrega da primeira versão de controle, para 

serem resolvidos pela CTCC em tempo hábil. 

Art. 16º Em data divulgada no início de cada período no site do curso, o aluno deverá 

frequentar uma aula sobre Metodologia de Pesquisa, sendo a presença nesta 

condicionante para a aprovação na disciplina. 

 

 
TÍTULO V 

Do Exame de Qualify/ TCC 

Art. 17º A data e hora da defesa (Qualificação/TCC) e a composição da banca devem ser 

definidas entre o Aluno, o Professor Orientador e os professores membros da banca (que 

deverão ser procurados pelo Aluno previamente), obedecendo irrestritamente ao 

calendário divulgado no início de cada período. 

§ único – De modo a garantir que os ajustes e revisões finais serão realizados 

adequadamente, não haverá defesas de TCC nas duas últimas semanas de aula. 

Art. 18º A banca examinadora é constituída por no mínimo três examinadores tendo o 

Professor Orientador como seu Presidente. 

§ único - Além do Professor Orientador, pelo menos mais um examinador deve ser um 

professor do departamento. Além destes, outros convidados podem compor a banca 

mediante aprovação do Professor Orientador. 

Art. 19º Conforme a programação do período para defesas definida pelo CTCC, o 

agendamento das apresentações (Qualificação/TCC) será realizado apenas mediante a 

entrega das três cópias do trabalho impressas e encadernadas (espiral) pelo aluno ao 

Professor Orientador. Na capa desse material o aluno deve escrever o nome do membro 

da banca para o qual cada cópia se destina, além da data e horário previamente 

combinados. Caberá ao Aluno entregar as cópias à banca com, no mínimo, 7 dias corridos 

de antecedência à data escolhida para a defesa. 

Art. 20º Os agendamentos serão realizados num quadro disponibilizado na coordenação, 

onde na data e horário acordados, o aluno deverá escrever o seu nome e o dos participantes 

da banca. Também, no ato da reserva o Professor Orientador ou o TAE da coordenação 

devem enviar o convite do agendamento por e-mail aos demais membros da banca e ao 

Aluno, reservando a sala para a apresentação. 

 Art. 21º A defesa do Memorial de Qualificação/TCC é realizada em sessão pública 

através de apresentação da mesma pelo autor e arguição pelos membros da banca seguida 

de reunião da mesma para emitir parecer único determinando: 

a. Aprovação emitindo como conceito final APR 

b. Reprovação emitindo como conceito final REP 

c. Aprovação condicionada a realização de modificações na monografia. 

  



 

§ 1º – No caso da aprovação condicionada, a banca define um prazo de no máximo dez 

dias corridos para o aluno apresentar a versão final do trabalho com as alterações 

propostas para nova análise. 

§ 2º – O Professor Orientador, após verificar o atendimento às exigências, emite um 

parecer final aprovando o aluno com o conceito APR ou REP. No caso da disciplina 

EPD081, o lançamento do conceito deve apenas ser feito após a entrega dos materiais 

especificados no Artigo 23º à secretaria da coordenação. 

§ 3º – A sigla SC (Sem Conceito) apenas deve ser usada no parecer final para o caso dos 

alunos que não realizaram a defesa. 

Art. 22º Após aprovado o Memorial de Qualificação, o aluno deve guardar a cópia da ata 

do exame para futura matrícula em TCC. 

Art. 23º – Após aprovado o TCC final, o aluno deve entregar na secretaria da coordenação 

a versão final em uma via digital mais duas vias encadernadas, e o Termo de Autorização 

para Publicação (preenchido e assinado) de acordo com o formato estabelecido pela 

CTCC, como condição final para lançamento do conceito (pelo Professor Orientador) 

referente à aprovação na disciplina TCC. 

 

 
TÍTULO VI 

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 24º Caso o Professor Orientador seja Professor Substituto, devem ser observados 

pelo aluno as características do contrato e o tempo de duração do mesmo, dado que a 

CTCC não pode assumir qualquer compromisso, caso haja impossibilidade de 

continuidade nesta orientação. 

Art. 25º O Colegiado de Curso de Engenharia de Produção é a instância recursiva das 

decisões da CTCC. 

Art. 26º Este procedimento entra em vigor a partir da data de sua aprovação no Colegiado 

de Curso de Engenharia de Produção. 
 

 
 

Histórico de Revisões 

Revisão Data Modificações 

1 24/07/2017 Criação do procedimento no formato atual e 

formalização das alterações nas responsabilidades, 

matrícula, relatórios de controle e agendamento. 

2 26/02/2018 
No art 2: exclusão de: cronograma, esse último incluindo 

também as etapas referentes ao Trabalho Final de Curso 

(TCC). Inclusão de: E, por fim, as referências 

bibliográficas citadas ao longo do texto.  

Art 3: Inclusão de: e apêndices. 

Art 8: Inclusão de: V, VII, VIII; alteração no item VI 

de análise dos relatórios de controle para: análise dos 

formulários. 

Art 9: Alteração do III de: Assinar as duas versões de 

controle entregues, para: Assinar os dois formulários 



 

de Ponto de controle entregues. 

Art 10. Inclusao do item III. 

Art 15: Inclusao de: ...os dois formulários de Ponto de 

Controle .... em como anexar, no Google Drive, o 

arquivo com o trabalho realizado até o momento pelo 

aluno.  

Art 20: Alterar de: .... em uma agenda online, aberta à 

visualização para os alunos, correspondente à sala dedicada 

às apresentações, e no campo de reserva devem constar as 

seguintes informações: BANCA QUALIFICAÇÃO ou 

TCC – NOME DO ALUNO.... Para: ... quadro 

disponibilizado na coordenação, onde na data e horário 

acordados, o aluno deverá escrever o seu nome e o dos 

participantes da banca. 

3 31/10/2018 Inclusão: Título II, Art 9. VI. Ao final da defesa do 

TCC, no caso dos alunos matriculados em EPD081, o 

orientador deverá entregar as declarações de 

participação em banca para todos os professores e 

convidados externos. Caso algum dado que conste na 

declaração tenha sido alterado solicitar ao presidente 

da CTCC novas declarações. 

Exclusão: Título II, Art 8. VIII... das duas cópias 

impressas e encapadas... 

Inclusão: Título II, Art 10. VI No caso dos alunos 

matriculados em EPD081, após o orientador dar o 

aceite do trabalho e os membros da banca serem 

convidados e o agendamento ser realizado, o aluno 

deverá preencher o formulário “Participação em 

banca” e entregar três copias ao presidente da CTCC.  

Inclusão: Título II, Art 10. VII. No caso dos alunos 

matriculados em EPD081, entregar ao orientador, 

antes do início da defesa, duas cópias da folha de 

aprovação preenchidas para assinatura da banca 

examinadora  

Exclusão: Título II, Art 10 VIII. ... das duas cópias 

impressas e encapadas... 

§ único – De: Essas versões.....  para: A cópia em CD 

deve apresentar a Ficha Catalográfica 

Exclusão: Título 5, § único: ....e considerando o tempo 

necessário para impressão e encadernação em capa 

dura 

Título 5: De: Também, no ato da reserva o Professor 

Orientador deve enviar o convite do agendamento por 

e-mail aos demais membros da banca e ao Aluno. Para: 

Também, no ato da reserva o Professor Orientador ou 

o TAE da coordenação devem enviar o convite do 

agendamento por e-mail aos demais membros da banca 

e ao Aluno, reservando a sala para a apresentação.. 

 


