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PARA DISCENTES QUE ENTREGARÃO TCC 
 

1. O TCC poderá ser entregue em três modalidades: Monografia, Artigo Científico e Relatório de 
Experiência (Estágio, Projetos de Extensão ou Iniciação Científica); 

2. A norma técnica para formatação de monografia, relato de experiência e artigo deverá seguir 
o modelo proposto pela UFJF, acrescido das normas da ABNT(para situações omissas no 
documento da UFJF); (disponível site Curso de Turismo – PARA ALUNOS – TCC) 
Obs: Os artigos não seguirão mais o modelo da ABET a partir deste semestre (1/2016) 

3. A primeira versão do TCC deverá ser entregue, no dia 15/07, entre 14h e 19h no gabinete 31 
no 4º andar do bloco A do ICH – Luciana Bittencourt 

4. Deverão ser entregues três (3) cópias impressas e encadernadas em espiral (somente 
monografia e relatório de experiência) da primeira versão do TCC. Os artigos não necessitam 
de encadernação; 

5. Após avaliação e feitura das correções sugeridas pela banca, o discente deverá entregar, na 
coordenação do turismo, até 10/08 a versão final do TCC, contendo uma (1) cópia impressa 
com encadernação capa dura (para monografias e relatórios de experiência) e uma (1) cópia 
gravada em DVD. Para artigos, deverá ser entregue uma cópia impressa sem encaderanação 
e sem grampear e uma (1) cópia gravada em DVD 

6. As bancas de TCC serão indicadas pela Comissão TCC, podendo o discente, por meio de seu 
orientador, sugerir um dos membros. Entretento, a incorporação deste estará sujeita a análise 
de disponibilidade de dias e horários dos demais membros da banca. 
 
PARA DISCENTES QUE ENTREGARÃO PROJETO DE TCC (currículo antigo)      

 
1. O Projeto de TCC deverá ser entregue conforme modelo disponível no site do Curso de 

Turismo – PARA ALUNOS – TCC; 
2. A norma técnica para formatação do Projeto de TCC deverá seguir o modelo proposto pela 

UFJF, acrescido das normas da ABNT(para situações omissas no documento da UFJF); 
3. O projeto de TCC deverá ser entregue, no dia 29/07, entre 14h e 19h, no gabinete 31 no 

4º andar do bloco A do ICH – Luciana Bittencourt; 
4. Deverá ser entregue (1) cópia impressa e uma (1) cópia digital (CD, DVD ou pen-drive); 
5. Não há avaliação posterior à entrega do Projeto de TCC, por parte da Comissão de TCC, 

cabendo ao orientador fazer essa avaliação prévia e assinar dando anuência. 
 

PARA DISCENTES QUE ENTREGARÃO PROJETO DE TCC (currículo novo)      
 

1. O Projeto de TCC deverá ser entregue conforme modelo disponível no site do Curso de 
Turismo – PARA ALUNOS – TCC; 

2. A norma técnica para formatação do Projeto de TCC deverá seguir o modelo proposto pela 
UFJF, acrescido das normas da ABNT(para situações omissas no documento da UFJF); 

3. O projeto de TCC deverá ser entregue, no dia 29/07, entre 14h e 19h, no gabinete 31 no 4º 
andar do bloco A do ICH – Luciana Bittencourt; 

4. Deverá ser entregue (1) cópia impressa e uma (1) cópia digital (CD, DVD ou pen-drive); 
5. A avaliação final da disciplina será composta pela média aritimética das notas aplicadas pelo 

orientador e parecerista indicado pela Comissão de TCC. 



                                

 
 
 

CALENDÁRIO DE TCC  
 
 
 

AÇÃO DATA  RESPONSÁVEL 

Modulos de Ensino 09 e 16/05 
23/05 
30/05 
06/06 

Luciana Bittencourt Villela 
Edwaldo Sérgio dos Anjos Jr 

Humberto Fois Braga  
Marcelo Ferreira Trezza Knop 

Definição do orientador do projeto de TCC 24/06 Orientando 

Entrega do documento de aceite do orientador à CTCC 24/06 Orientando 

Entrega do TCC à CTCC 15/07 Orientando 

Entrega do Projeto de TCC à CTCC 29/07 Orientando 

Envio do Projeto de TCC aos pareceristas 01/08 CTCC 

Distribuição dos TCC e calendário de bancas aos 

docentes 

18/07 CTCC 

Entrega da avaliação dos projetos de TCC à CTCC 05/08 Pareceristas e Orientadores 

Bancas de TCC 25 a 29/07 Todos 

Entrega da versão final do TCC à COORDTur 10/08 Orientandos 

 


