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REGIMENTO E DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DE NORMAS DE ESCRITA, 
PESQUISA E DIVULGAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO CURSO 

DE NUTRIÇÃO PARA OS ALUNOS ORIENTADOS PELO PROFESSOR RENATO M NUNES 
 

A organização, confeção e Divulgação do TCC obedecem às normas estabelicidas pelo Núcleo 
Docente Estruturante e aprovados em reunião do Departamento de Nutrição, além daquelas dispostas 
neste regimento. 

 
CAPÍTULO I 

Da Confecção, Pesquisa e Orientação 

Art. 1 O trabralho de Conclusão de Curso  deverá ser apresentado, preferencialmente, no formato 
de artigo técnico-científico e seguir as normas gerais estabelecidas pelo Núcleo Docente Estruturante 
aprovados em reunião do Departamento de Nutrição. 

Art. 2 O professor Orientador poderá supervisionar a pesquisa para elaboração do TCC 
individualmente, ou com a colaboraçõ e ciência do estudante, poderá escolher coorientadores para 
comporem o Comitê de Orientação. 

Art. 3 Cabe ao orientador organizar o plano de estudos, orientar a pesquisa objeto do trabalho de 
TCC, além de avaliar o progresso e as dificuldades acadêmicas do estudante. 

Art. 4 A mudança de orientador poderá ocorrer por solicitação formal, devidamente justificada, de 
uma das partes interessadas, e aprovadas pela Comissão Coordenadora. 

Art. 5  Caso o trabalho do aluno envolva a participação de humanos ou animais, o estudante deverá 
apresentar ao Orientador um projeto de pesquisa, segundo as normas PROPESC. O mesmo deverá ser 
avaliado e encaminhado ao Comitê de Ética à que se aplica. 

 

CAPÍTULO II 
Da Divulgação 

Art. 6 Será assegurada ao estudante, a posição de primeiro autor em artigo técnico-científico 
oriundo do trabalho de TCC, desde que o apresente em formato próprio para publicação em revista 
cientifica indexada dentro de seis meses a partir da data da defesa. Caso tal prazo não seja cumprido, 
transfere-se o direito de primeiro autor ao orientador. 

Art. 7 Além das cópias do trabalho exigidas pela Coordenação, o estudante deverá entregar, ao 
Orientador, uma cópia do mesmo impressa e em um pen-drive contendo o trabalho escritos, anexos 
digitalizados (quando for o caso) e cópia do banco de dados da pesquisa com todos os artigos utilizados 
e eventuais dados coletados. 

Art. 8 Ao final do trabalho, o mesmo sera divulgado por meio eletrônico nos grupos pertinentes ao 
assunto em redes sociais e na página institucional do professor 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 
_____________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  
Rúbrica	  do	  Professor:	  ____________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rúbrica	  do	  Aluno:	  _____________________	  

TCC	  02	  

CAPÍTULO III 
Da Estrutura 

Art. 8 O trabalho de conclusão deverá ser composto de: (i) capa, (ii) páginas pré-textuais, (iii) 
corpo do trabalho propriamente dito e, opcionalmente, (iv) anexo (páginas pós-textuais). 

Art. 9 A capa deverá conter a autoria, título do trabalho de conclusão, local e ano da sua 
aprovação.  

Art. 10 s páginas pré-textuais serão compostas de: Primeira folha interna (página de rosto), 
contendo: (i) autoria, (ii) título do trabalho de conclusão, (iii) nota explicativa de que se trata de um 
trabalho de conclusão, mencionando o Departamento de Nutrição, o Instituto e a Universidade e o grau 
pretendido (Bacharel em Nutrição ou outro), e (iv) local e ano de aprovação do trabalho. Constará, no 
verso desta folha, a ficha catalográfica. 

Art. 11 Segunda folha interna, contendo as três primeiras partes do item anterior, a data de 
aprovação do trabalho de conclusão, e os nomes e as assinaturas dos participantes da Banca 
Examinadora. 

Art. 12 Opcionalmente, poderão ser incluídas páginas adicionais contendo: (i) dedicatória, (ii) 
agradecimento(s), (iii) biografia do autor e (iv) lista de símbolos, figuras, quadros e tabelas. 

Art. 13 Folha(s) em que conste(m) o resumo em Português e o abstract em Inglês. Ambos os textos 
serão precedidos por um cabeçalho contendo: sobrenome do Candidato, seguido de seus demais nomes, 
por extenso; abreviatura do título acadêmico obtido; nome da instituição que conferiu o título 
(Universidade Federal de Juiz de Fora); mês e ano da aprovação do trabalho; título do trabalho 
(exatamente como aparece na página de rosto); e os nomes completos do Professor Orientador e dos Co-
orientadores (caso existam). 

Art. 14 Folha(s) de conteúdo ("índice"). 

Art. 15 O corpo do trabalho poderá ser organizado de três formas alternativas: (i) texto corrido, (ii) 
capítulos, ou (iii) artigos científicos pertinentes ao trabalho de conclusão, publicados, aceitos, ou 
submetidos para publicação. Admitir-se-á a composição do trabalho de conclusão na forma mista de 
capítulos e artigos científicos. 

Art. 16 O corpo do trabalho de conclusão em "texto corrido'' ou capítulo, será composto das 
seções: (i) Introdução, (ii) Revisão Bibliográfica, (iii) Material e Métodos, (iv) Resultados, (v) 
Discussão, (vi) Considerações e (vii) Referência Bibliográfica. Os itens iv e v poderão ser fundidos 
numa única seção. 

Art. 17 Em caso de redação do trabalho de conclusão na forma de artigo único, serão dispensadas a 
Introdução Geral e as Conclusões Gerais. Caso o artigo seja previamente pubicado, o mesmo deve ser 
incluído em formato original ao da revista. 

Art. 18 O anexo (páginas pós-textuais) conterá material pertinente e suplementar ao trabalho de 
conclusão. 

Prof. DSc. RENATO MOREIRA NUNES 
Orientador 
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DECLARAÇÃO 

 
 

 
Eu, ___________________________________________________, em gozo pleno de minhas 

faculdades mentais, Aluno (a), regularmente matriculado no curso de nutrição, sob a matrícula No.: 

____________________, com previsão de formatura para o (1o. ou 2o.) ______ Semestre do ano de: 

___________, DECLARO ter lido e ser orientado pessoalmente pelo professor Renato Moreira Nunes, 

sobre as normas de Escrita, Pesquisa e Divulgação estabelecidas pelo professor em questão, descritas 

nas páginas TCC 02 e TCC 03 deste documento para que o mesmo aceite a minha solicitação de 

orientetação de Trabalho de Conclusão de Curso.  

Ciente disto e de todas as implicações relativas de minha tomada de decisão, assino este documento 

e rubrico as duas primeiras vias como forma de concordância dos termos aqui estabelecidos. 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Aluno 

 
________________________________________ 

Prof. DSc. RENATO MOREIRA NUNES 
Assinatura do Orientador 

 
 

Juiz de Fora,  ____ de _________________ de 20___. 
 


