UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
Graduação em Nutrição
REGULAMENTO PARA O “TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO”
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Estas normas estabelecem as linhas gerais para o “Trabalho de Conclusão de Curso”
(TCC) de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS).
Parágrafo único. A exigência legal do TCC está baseada no artigo 12 da resolução nº 5, de 7
novembro de 2001 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de
Nutrição.
Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso é uma Atividade de Ensino, regido pela Resolução
CEPE nº11/2013 e pelo Estatuto e Regimento da UFRGS.
II – CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO
Art. 3º O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser apresentado individualmente, elaborado
pelo acadêmico, no campo da alimentação e nutrição, sob orientação de um professor
orientador.
Parágrafo único. O TCC pode ser fruto de pesquisa com dados originais, revisão (e.g.
sistemática, narrativa), relato de experiência, estudo de caso(s), desenvolvimento de produto(s)
(e.g. site, manuais, vídeos).
Art. 4º O TCC tem por objetivos:
a) Exercitar o aprendizado adquirido ao longo do curso;
b) Estimular a produção científica, a sua divulgação e a consulta de bibliografia especializada;
c) Aprimorar o conhecimento de um tema;
d) Promover a integração do ensino, da pesquisa e da extensão junto aos serviços parceiros.
Art. 5º – Carga horária:
O registro da carga horária segue o plano de ensino e ocorrerá no semestre de apresentação
do trabalho.
III - PROFESSOR ORIENTADOR
Art. 6º Poderá ser professor orientador docente da UFRGS que possua vínculo funcional com a
instituição, vigente durante todo o prazo de orientação.
Art. 7º O professor será escolhido pelo aluno, de acordo com a temática de interesse (no
âmbito da alimentação e nutrição), e exercerá as atribuições elencadas no Art. 11º.
Art. 8º É vedada a eleição de professor orientador que estiver em licença durante o semestre
de realização do TCC.
Parágrafo único. Caso o professor orientador entre em licença durante o semestre, caberá ao
aluno buscar outro orientador e comunicar à Comissão do TCC.
Art. 9º É facultado ao aluno eleger um (01) coorientador, com a concordância do orientador.
Art. 10º Para ser coorientador, é necessário título de Mestre ou superior, em programa de pósgraduação reconhecido pelo MEC, ou, na falta deste, notório saber, mediante avaliação do
orientador.
Art. 11º Caberá ao professor orientador:
a) Assinar a carta de aceite do Orientador para efetivação da matrícula (Anexo 1);
b) Elaborar junto ao aluno um Plano de Trabalho
para execução do TCC (Anexo 2);
c) Comunicar aos técnicos da Comissão de Graduação do Curso de Nutrição (COMGRAD) no
caso de reprovação por falta de frequência (de acordo ao Plano de Trabalho);
d) Comunicar aos técnicos da COMGRAD a ocorrência de licença docente;
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e) Entregar aos membros da banca: carta convite (Anexo 3) e ficha de avaliação (Anexo 4);
f) Comparecer à apresentação oral de seu orientando, realizando sua avaliação (Anexo 5).
IV – MATRÍCULA
Art. 12º A matrícula é efetuada pelos técnicos da COMGRAD, para os alunos que concluíram
todas as disciplinas obrigatórias do currículo do curso, através da entrega da carta de aceite do
orientador (Anexo 1) para a COMGRAD, até 15 (quinze) dias após o início do período letivo.
Parágrafo único. Não cumprido o prazo do caput, a matrícula apenas poderá ser efetivada
através de carta justificada para análise do Coordenador da COMGRAD.
Art. 13º O cancelamento e o trancamento da matrícula obedecerá ao prazo estabelecido no
Calendário Acadêmico da UFRGS.
V - BANCA EXAMINADORA
Art. 14º A Banca Examinadora será constituída por dois (02) membros, definidos, em conjunto
pelo aluno e seu orientador, que atendam aos seguintes requisitos:
I – Possuir experiência na área de trabalho proposto;
II – Possuir título de Mestre ou superior, em programa de pós-graduação reconhecido pelo
MEC, ou, na falta deste, notório saber, mediante avaliação do orientador;
Parágrafo único. Deverá integrar a Banca Examinadora, obrigatoriamente, um professor do
Curso de Nutrição UFRGS, caso o orientador não pertença a este quadro docente.
Art. 15º A Banca Examinadora possui as seguintes atribuições:
I – avaliar o trabalho escrito, através da Ficha de Avaliação (Anexo 4), preenchida
individualmente pelos membros;
II – entregar a Ficha de Avaliação (Anexo 4) para o professor orientador, em até sete (07) dias
anteriores a apresentação oral.
Art. 16º A presença da banca examinadora no momento da apresentação oral é facultativa.
Parágrafo único. Caso a banca examinadora esteja presente, poderá comentar a
apresentação.
IV - ENTREGA DO TRABALHO
Art. 17º A versão final do trabalho deverá ser entregue, pelo aluno, ao professor orientador e a
cada membro da banca examinadora 30 dias antes da apresentação oral fixada pela Comissão
dos TCC.
Parágrafo único. Mediante justificativa escrita, a ser analisada pelo orientador, poderá o prazo
ser reduzido para 15 dias.
Art. 18º O aluno deverá encaminhar à Biblioteca FAMED/HCPA a versão final eletrônica
(exemplo: pen drive) aprovada pela banca, juntamente com duas (02) vias do termo de
autorização para a disponibilização no LUME, até cinco (05) dias úteis após o final das
apresentações orais. Deverão ser seguidas as Instruções para Entrega de TCC disponíveis no
site da Biblioteca FAMED/HCPA (aba Serviços). Somente o aluno que entregar o trabalho na
Biblioteca e apresentar na COMGRAD uma das vias do termo assinada por um bibliotecário,
conforme o cronograma, terá seu conceito disponibilizado no Portal do Aluno.
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V – PROTOCOLO DE APRESENTAÇÃO ORAL
Art 19º O aluno terá 20 minutos para fazer sua apresentação oral e 10 minutos para responder
a comentários e sugestões.
Parágrafo único. O Curso de Nutrição deverá ser representado por um (01) docente, durante
as apresentações, além do orientador.
Art. 20º Após o encerramento da sessão, a ficha de avaliação (Anexo 5) deverá ser entregue à
Comissão de TCC, que fará o seu encaminhamento para a COMGRAD.
VI – AVALIAÇÃO
Art. 21º O professor orientador poderá elaborar junto ao aluno um Plano de Trabalho para
execução do TCC (modelo no Anexo 2). Este deverá ser formalizado no início do semestre de
registro do TCC, com a distribuição da carga horária dentre as atividades previstas.
Parágrafo único. O aluno que não cumprir 75% da carga horária da atividade de ensino,
conforme estabelecido no Plano de Trabalho receberá FF como conceito final, inviabilizando a
apresentação final do trabalho.
Art. 22º Após apresentação, o conceito será elaborado a partir de duas avaliações:
I – avaliação do trabalho escrito pelos membros da banca, conforme os seguintes critérios,
registrados no Anexo 4:
1. Adequação às normas vigentes, de acordo com o art. 25º (1 ponto): Há conformidade
com as normativas estabelecidas para trabalhos acadêmicos?
2. Introdução (1 ponto): O tema do trabalho está apresentado de forma delimitada e
relacionado com a temática da alimentação e nutrição? Explicita e justifica a importância
da escolha do tema investigado?
3. Revisão da literatura (1 ponto, ou 4 pontos se revisão não sistemática da literatura):
Estabelece relações ao tema, de forma clara, com as referências escolhidas? O
conteúdo segue as atualizações dos estudos sobre os temas abordados? Os conteúdos
apresentam uma sequência lógica de construção?
4. Objetivo(s) (1 ponto): Está(ão) escrito(s) de maneira satisfatória e clara? Há relação
com o tema investigado? É de fato coerente e realizável?
5. Método (1 ponto): Foi suficientemente claro e atende ao objetivo? Permite a
reprodutibilidade do estudo? Descreve os procedimentos relacionados com o tipo de
pesquisa? Informa o período de investigação? Apresenta os instrumentos e recursos
utilizados? Especifica a aplicação de instrumentos de análise dos resultados/ achados?
Apresenta termo de consentimento livre e esclarecido em estudos com seres humanos,
quando aplicável? Traz a informação sobre a aprovação da pesquisa por órgão
competente, quando aplicável?
6. Resultados e Discussão (3 pontos, exceto se revisão não sistemática da literatura): Os
resultados são apresentados de maneira clara, ao que se propôs investigar? A
discussão contextualiza os resultados do trabalho com outros trabalhos produzidos
cientificamente e faz análise crítica dos autores sobre a relevância e limitações do
estudo?
7. Conclusões/considerações finais (1 ponto): Respondem aos objetivos propostos? Estão
coerentes com os resultados encontrados? Relacionam as contribuições do estudo e as
proposições para investigações futuras?
8. Citações/referências bibliográficas (1 ponto): A bibliografia é relevante ao tema e está
atualizada? As citações foram utilizadas de forma contextualizada? Os autores citados
estão listados na seção específica?
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II – avaliação da apresentação oral e do cumprimento do Plano de Trabalho, pelo professor
orientador, através dos seguintes critérios, registrados no Anexo 5:
1. Manteve postura e atitude adequada (1 ponto)
2. Expôs o assunto com clareza, sustentou o conteúdo, utilizou corretamente a
terminologia (1 ponto)
3. Utilizou material legível/claro e manteve-se dentro do limite de tempo estipulado – até
20 minutos - (1 ponto)
4. Cumprimento do plano de trabalho (7 pontos)
Art. 23º Para o conceito final, será realizada a média das notas dos dois membros da banca,
que será somada à do orientador e, então, será realizada a divisão por dois.
Parágrafo único. Para o conceito final, será adotada a seguinte conversão da nota final: 10 a 9
= A; 8,9 a 8 = B; 7,9 a 6 = C; abaixo de 6 = D.
Art. 24º Recuperação: Caso o conceito seja D, o orientador indicará ao aluno os ajustes
necessários ao trabalho escrito. O aluno deverá entregar ao orientador nova versão do TCC,
considerando os ajustes sinalizados, no prazo limite de uma (01) semana após apresentação.
Parágrafo único. O orientador irá reavaliar o trabalho, divulgando o conceito final conforme
prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico, sendo limitado, no caso de aprovação, ao
conceito C.
Art. 25 º Os Planos de Trabalho deverão conter o seguinte texto: “Conforme explicitado pela
universidade: https://www.ufrgs.br/bibliotecas/ferramentas/plagio:
Plágio é considerado antiético (ou mesmo imoral) e é qualificado como crime de
violação de direito autoral no Brasil.
São consideradas plágio as seguintes atitudes:
- Citar textualmente o trabalho de outra pessoa sem a devida citação da fonte;
- Parafrasear o trabalho de outra pessoa, alterando algumas das palavras, ou a ordem das
palavras, sem a devida citação da fonte;
- Usar as ideias de outra pessoa, sem referência ao autor;
- Recortar e colar da Internet sem a devida citação da fonte.”
VII - FORMATO DE ENTREGA DO TRABALHO
Art. 25º O TCC, entregue em formato de monografia, deverá seguir o formato mínimo
estabelecido, considerando a norma ABNT NBR14724 de apresentação de trabalhos
acadêmicos, contendo as seções obrigatórias listadas abaixo e as opcionais, conforme
orientação do professor, incluindo ou não um artigo científico.
- Capa (obrigatório)
- Folha de rosto (obrigatório)
- Errata (opcional)
- Dedicatória (opcional)
- Agradecimentos (opcional)
- Epígrafe (opcional)
- Resumo (obrigatório)
- Resumo em inglês (obrigatório)
- Lista de ilustrações (opcional)
- Lista de tabelas (opcional)
- Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
- Lista de símbolos (opcional)
- Sumário (obrigatório)
- Introdução (obrigatório)
- Revisão da literatura (obrigatório) - se o TCC for revisão narrativa, este item pode vir após
“Método” e não receber necessariamente este nome
Ramiro Barcelos, 2400 - 4° andar - CEP 90035-003 - Porto Alegre - RS
tel. e fax: (51)3308-5122 e-mail: nutricao@ufrgs.br

4

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE MEDICINA
Graduação em Nutrição
- Justificativa (obrigatório)
- Objetivo (obrigatório)
- Artigo (se houver)
- Método (obrigatório)
- Resultados (obrigatório, exceto se revisão narrativa)
- Discussão (obrigatório, exceto se revisão narrativa)
- Conclusão/Considerações finais (obrigatório)
- Referências (obrigatório)
- Apêndices (opcional)
- Anexos (opcional)
§1º - os TCCs que contiverem artigos devem suprimir as seções Método, Resultados,
Discussão (já contempladas no artigo).
§2º - No caso de TCCs entregues em outro formato, seus elementos serão definidos pelo
orientador.
VIII – CRONOGRAMA
Art. 26º O TCC deve atender ao cronograma determinado pela COMGRAD, conforme segue:
Etapa
Período
Matrícula (entrega da Carta de Aceite do Até quinze (15) dias após o início do período
Orientador assinada)
letivo
Entrega do trabalho escrito aos membros da trinta (30) dias antes da data de apresentação
banca pelo orientador
oral
Entrega pelos membros da banca do parecer sete (07) dias antes da apresentação oral
do TCC para o orientador
Apresentação oral do trabalho
Até uma semana antes do encerramento do
período letivo.
Recuperação: entrega de nova versão do Até uma semana após apresentação
trabalho escrito
Entrega da versão final do trabalho na Se aprovado sem recuperação: até cinco (05)
biblioteca da Faculdade de Medicina
dias úteis após o final das apresentações
orais. Em caso de recuperação, 1 dia após
entrega da última versão.
IX- CASOS OMISSOS
Art. 27º É da competência do Coordenador da Comgrad/Nut a solução de casos omissos.
X – ANEXOS
1. Carta de aceite do orientador para efetivação da matrícula
2. Modelo de Plano de Trabalho para execução do TCC
3. Carta convite à banca
4. Ficha de avaliação do TCC - trabalho escrito (banca)
5. Ficha de avaliação do TCC - apresentação oral/desempenho (orientador)
Aprovado pela COMGRAD em:
Resolução n:
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ANEXO 1 – Carta de aceite do orientador para efetivação da matrícula
Porto Alegre, __ de _____ de _____.
Ilmo(a) Sr(a)
Coordenador(a) da Comissão de Graduação em Nutrição
UFRGS
Eu,_______________________________________________________

orientador(a)

do aluno(a) _____________________________________ declaro para os devidos fins que o
trabalho intitulado __________________________________________________ encontra-se
em fase de:
(

) Elaboração do Plano de Trabalho

(

) Execução do Plano de Trabalho

(

) Redação final

A classificação acima se justifica face às seguintes considerações (explicitar):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Assinatura do Orientador __________________________________
Ciente:
Assinatura do Aluno: _______________________________________
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ANEXO 2
Modelo* de Plano de Trabalho para execução do TCC

Etapas
Introdução
Revisão da literatura
Justificativa
Objetivo
Método
Resultados
Discussão
Conclusão/Considerações finais
Formatação, incluindo: Capa, Folha de rosto, Sumário
Resumo em inglês
Comparecimento à apresentação oral

Distribuição
da carga
horária da
atividade de
ensino

Data limite
para
entrega ao
orientador

Cumprimento
da atividade

Rubrica do
Aluno e Orientador

Total
30
* Etapas podem ser modificadas, excluídas e/ou inseridas conforme acordado entre orientador e aluno.
Atenção: O aluno que não cumprir 75% da carga horária da atividade de ensino, conforme estabelecido no Plano de
Trabalho, receberá D como conceito final, inviabilizando a apresentação final do trabalho.
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ANEXO 3 – Carta convite à banca

Porto Alegre, __ de ______________ de ______.
Ilmo(a) Sr(a)

Convido Vossa Senhoria para compor a banca examinadora do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) intitulado ______________________________________________________
realizado pelo(a) aluno(a) _________________________________, do Curso de Graduação
em Nutrição da UFRGS sob minha orientação.
A apresentação oral do trabalho ocorrerá no dia ____ de ______________ de ____ às
_______

na

Mostra

de

TCC

da

Nutrição

a

ser

realizada

________________________________________________.
A presença da banca examinadora no momento da apresentação não é obrigatória,
entretanto, abrilhantará o evento.
Conforme o regulamento proposto pelo Curso, a avaliação do aluno será efetuada
mediante parecer por escrito de cada membro da banca examinadora. Neste parecer suas
sugestões, questionamentos e demais contribuições poderão ser incluídos. Os pareceres
deverão ser preferencialmente entregues até 07 (sete) dias antes da apresentação oral para
que

possíveis

reformulações

sejam

feitas

a

tempo,

ou

conforme

acordo

entre

banca/orientador/aluno.
Atenciosamente,
_____________________________
(orientador – nome por extenso)
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ANEXO 4 - Ficha de avaliação do TCC - trabalho escrito (banca)
Aluno(a):
Título do trabalho:
Orientador(a):
Coorientador(a):
AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO
Itens para Avaliação do Trabalho de Conclusão (versão escrita)
Pontos
Adequação às normas vigentes (1 ponto)
Há conformidade com as normativas estabelecidas para trabalhos acadêmicos?
Introdução (1 ponto)
O tema do trabalho está apresentado de forma delimitada e relacionado com a temática
da alimentação e nutrição? Explicita e justifica a importância da escolha do tema
investigado?
Revisão da literatura (1 ponto, ou 4 pontos se revisão não sistemática da literatura)
Estabelece relações ao tema, de forma clara, com as referências escolhidas? O conteúdo
segue as atualizações dos estudos sobre os temas abordados? Os conteúdos
apresentam uma sequência lógica de construção?
Objetivo(s) (1 ponto)
Está(ão) escrito(s) de maneira satisfatória e clara? Há relação com as etapas ao tema
investigado? É de fato coerente e realizável?
Método (1 ponto)
Foi suficientemente claro e atende ao objetivo? Permite a reprodutibilidade do estudo?
Descreve os procedimentos relacionados com o tipo de pesquisa? Informa o período de
investigação? Apresenta os instrumentos e recursos utilizados? Especifica a aplicação de
instrumentos de análise dos resultados/ achados? Apresenta termo de consentimento
livre e esclarecido em estudos com seres humanos, quando aplicável? Traz a informação
sobre a aprovação da pesquisa por órgão competente, quando aplicável?
Resultados e Discussão (3 pontos, exceto se revisão não sistemática da literatura)
Os resultados são apresentados de maneira clara, ao que se propôs investigar? A
discussão contextualiza os resultados do trabalho com outros trabalhos produzidos
cientificamente e faz análise crítica dos autores sobre a relevância e limitações do
estudo?
Conclusões/considerações finais (1 ponto)
Respondem aos objetivos propostos? Estão coerentes com os resultados encontrados?
Relacionam as contribuições do estudo e as proposições para investigações futuras?
Citações/referências bibliográficas (1 ponto)
A bibliografia é relevante ao tema e está atualizada? As citações foram utilizadas de
forma contextualizada? Os autores citados estão listados na seção específica?
TOTAL DE PONTOS
Comentários:

Data:__/__/___

Avaliador (a): _______________________________
Nome por extenso
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ANEXO 5 - Ficha de avaliação do TCC - apresentação oral/desempenho (orientador)
Aluno (a):
Título do trabalho:
Orientador(a):
Co-orientador(a):
AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL E DESEMPENHO
Manteve postura e atitude adequada (1 ponto)
Expôs o assunto com clareza, sustentou o conteúdo, utilizou corretamente a terminologia
(1 ponto)
Utilizou material legível/claro e manteve-se dentro do limite de tempo estipulado - até 20
minutos - (1 ponto)
Desempenho na execução do trabalho (7 pontos)
TOTAL DE PONTOS
CONCEITO FINAL

Comentários:

Data:__/__/___

Avaliador (a): _______________________________
Nome por extenso
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