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NORMAS DE CONDUTA E TRABALHO PARA ORIENTAÇÃO DE TCC PELO
PROFESSOR RENATO M NUNES
	
  

Ao se inscrever para uma vaga de orientação de TCC no Curso de Nutrição do ICB o aluno
automaticamente declara estar ciente das normas abaixo e se compromete a cumprir o cronograma
de atividades proposta bem como as tarefas e os prazos estipulados como listados.
O não cumprimento destas normas e tarefas implica na descontinuidade da orientação, bem
como a solicitação de troca de orientação ao aluno, por parte do orientador.
NORMAS:
1. Solicitação de orientação com cadastro no link da página do professor, com um ano de
antecedência no mínimo;
2. Leitura das normas e formulários disponíveis na página do Professor no link TCC;
3. Preenchimento e impressão da carta de aceite em duas vias e entregue ao orientador;
4. Cumprimento de todas as normas e tarefas dentro do prazo na Primeira Fase do
trabalho, seguindo as seguintes normas:
• O aluno orientado deve seguir o cronograma de tarefas semanais listadas na Primeira
Fase na página do professor;
• A verificação do cumprimento das tarefas será realizada semanalmente todas as
sextas feiras até as 18 hrs;
• O não cumprimento das tarefas implica na perda de pontos por parte do aluno, tendo
em vista que a organização do tempo faz parte de seu treinamento;
• Cada semana de tarefa equivale a dois pontos somando 30 pontos ao final do
semestre;
• Caso o alunos atrase no cumprimento de 3 tarefas ou deixe de cumprir mais de uma, a
orientação do mesmo será descontinuada, devendo o mesmo procurar outro
orientador.
5. Cumprimento de todas as normas e tarefas dentro do prazo na Segunda Fase do
trabalho, seguindo as seguintes normas:
• O aluno orientado deve seguir o cronograma de tarefas semanais listadas na Segunda
Fase na página do professor;
• A verificação do cumprimento das tarefas será realizada semanalmente todas as
sextas feiras até as 18 hrs;
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• O não cumprimento das tarefas implica na perda de pontos por parte do aluno, tendo
em vista que a organização do tempo faz parte de seu treinamento;
• Cada semana de tarefa equivale a dois pontos somando 30 pontos ao final do
semestre;
• Caso o alunos atrase no cumprimento de 3 tarefas ou deixe de cumprir mais de uma, a
orientação do mesmo será INTERROMPIDA, sendo informada a coordenação que o
aluno não se encontra apto a defesa do TCC;
• Caso isto ocorra o aluno pode reiniciar seus trabalhos no próximo semestre ou
solicitar a troca de orientador á coordenação, sendo de sua inteira responsabilidade a
procura de outro orientador.
6. Da pontuação do trabalho:
• O trabalho será pontuado da seguinte forma:
A. Pontuação do Professor Orientador:
Primeira Fase: Total máximo de 30 pontos;
Segunda Fase: Total máximo de 30 pontos;
Trabalho Escrito e Apresentação do TCC: Total máximo de 40 pontos;
Nota Parcial 01: Total máximo de 100 pontos.
B. Pontuação da Apresentação do TCC pela Banca:
Membro 01: Total 100 pontos;
Membro 02: Total 100 pontos;
Nota Parcial 02: Total máximo de 200 pontos
C. Nota final do aluno:
Nota do Orientador (A);
Nota do Membro 01 da banca (B);
Nota do Membro 02 da banca (C);
Nota Final: (A) + (B) + (C)
3
7. Eventuais necessidades específicas serão discutidas indivudualmente com o Orientador
e o Aluno orientado.
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 e condutas de orientação estabelecidos pelo Núcleo Docente Estruturante e
aprovados em reunião do Departamento de Nutrição, bem como estar ciente e aceitar as normas
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___.
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