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CAPÍTULO I 
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade obrigatória e representa a 
aplicação em conjunto de vários conhecimentos e competências adquiridas pelo aluno ao 
longo do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, além de proporcionar ao aluno a 
oportunidade de se aprofundar em uma área de seu interesse. 
 
Art. 2º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se em uma monografia ou artigo 
escrito a partir da sistematização do conhecimento de natureza científica ou tecnológica sobre 
assunto específico pertinente ao curso de graduação, mediante orientação docente. 
 
Art. 3º - A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso será ofertada de acordo com o descrito 
nos dois Projetos Pedagógicos do Curso (PPC) que estão em vigor.  
 
§ 1º - No PPC em vigor para as turmas que ingressaram até ano de 2016, o TCC será ofertado 
em duas disciplinas. A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I terá 34 horas e deverá ser 
obrigatoriamente desenvolvida no 9º período letivo. A disciplina Trabalho de Conclusão de 
Curso II terá 34 horas e deverá ser obrigatoriamente desenvolvida no 10º período letivo. A 
carga horária total das disciplinas TCC I e TCC II será de 68 (sessenta e oito) horas. 
 
§ 2º - No PPC em vigor para as turmas que ingressaram a partir do ano de 2017, o TCC será 
ofertado em única disciplina, denominada apenas como TCC, que terá 60 horas e deverá ser 
obrigatoriamente desenvolvida no 10º período letivo. 
 
Art. 4º - O Trabalho de Conclusão de Curso é parte integrante e obrigatória do currículo do 
curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA MATRÍCULA 

 
Art. 5º - Para as turmas até o ano de 2016, a matrícula na disciplina TCC I deverá ocorrer 
quando o aluno estiver no 9º período letivo, e a matrícula na disciplina TCC II no 10º período 
letivo do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
 
Art. 6º - Para as turmas a partir do ano de 2017, a matrícula na disciplina TCC deverá ocorrer 
quando o aluno estiver no 10º período letivo do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
 
Art. 7º - No ato da matrícula da disciplina TCC I ou TCC, o aluno indicará o professor 
orientador e o professor coorientador (se houver), por meio do documento “aceite de 
orientação de trabalho de conclusão de curso” (Anexo A) e “aceite de coorientação de 
trabalho de conclusão de curso” (Anexo B) que, com a concordância destes, definirá o tema 
para elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso. As cartas de aceite deverão ser 
entregues à coordenação de TCC da FAESA. 



 
 

§ 1º - O caso de necessidade do pedido de substituição de orientação ou coorientação pelo 
discente deverá ser avaliado pelo Conselho da FAESA. 
 
Art. 8º - O Trabalho de Conclusão de Curso pode ser realizado por um ou no máximo dois 
discentes do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

 
 

CAPÍTULO III 
DA MODALIDADE, DOS TEMAS E DA ELABORAÇÃO 

 
Art. 9º - Os temas dos Trabalhos de Conclusão de Curso poderão ser relativos a qualquer área 
da Engenharia Sanitária e Ambiental, de acordo com o projeto pedagógico do curso. 
 
Art. 10º - O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser realizado na modalidade 
“monografia” ou “artigo científico” e se refere a um trabalho científico empírico.  
 
§ 1º - Quando se tratar de produção técnico-científica na modalidade “artigo científico”, a 
aceitação do trabalho de conclusão de curso deverá ocorrer pela comprovação de aceite da 
publicação em um periódico Qualis B4 ou superior, na área de avaliação “Engenharias I”, que 
esteja disponível na Plataforma Sucupira, da CAPES, para o quadriênio mais recente de 
avaliação, sendo dever do discente, instruído por seu orientador, formalizar uma apresentação 
oral do respectivo trabalho, a qual não será julgada por uma banca avaliadora. 
 
§ 2º - Para as defesas com banca de avaliação, o TCC poderá ser apresentado ou em formato 
de “monografia” ou “artigo científico”, sendo que no formato de “artigo científico” o trabalho 
deverá estar formatado de acordo com as normas do periódico pretendido. 
 
§ 3º - No caso de TCC produzido no formato de “artigo científico”, as normas de publicação 
no periódico Qualis também devem ser entregues à banca examinadora.  
 
Art. 11 - O Trabalho de Conclusão de Curso se escrito na forma de monografia, deverá ser 
composto de pelo menos cinco partes: 
I - Introdução: descreve o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, a delimitação e a 
estrutura do trabalho. 
II - Fundamentação teórica: apresenta uma revisão de literatura sobre o tema pesquisado, que 
fornece o embasamento teórico para a realização do trabalho. 
III - Material e Métodos: descreve os métodos e os recursos materiais utilizados para o 
desenvolvimento do trabalho. 
IV - Apresentação e análise de resultados: descreve a aplicação da metodologia proposta, 
discutindo os principais resultados da pesquisa. 
V - Conclusões e recomendações: apresenta uma síntese da contribuição do trabalho, 
confrontando os resultados com os objetivos propostos, e sugerindo possíveis caminhos para a 
continuidade da pesquisa. 
 
Art. 12 - O conceito do artigo científico referente a disciplina TCC será atribuída pelo 
orientador (Anexo E), e informada ao Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, após 
a apresentação dos itens necessários a comprovação da elaboração do artigo e submissão ao 
periódico Qualis. 
 



 
 

Art. 13 - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser redigido segundo as normas da 
ABNT, no que diz respeito à apresentação e à formatação de trabalhos acadêmicos, seguindo 
também as normas da biblioteca da UFPA, contempladas no Guia de elaboração de trabalhos 
acadêmicos. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA COORDENAÇÃO E DA ORIENTAÇÃO 

 
Art. 14 - O Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso será um professor designado 
pelo conselho da FAESA. Suas atribuições são as seguintes: 
I - Informar aos alunos sobre normas, procedimentos e critérios de avaliação do TCC. 
II - Coletar os documentos de “aceite de orientação de trabalho de conclusão de curso” dos 
discentes, para a matrícula na disciplina TCC I, no 9º período letivo.  
III – Verificar junto à direção da FAESA os discentes aptos a matrícula na disciplina TCC I e 
TCC. 
IV - Determinar o prazo para que os orientadores disponibilizem as notas da disciplina TCC 
II, obedecendo ao calendário acadêmico da UFPA.  
V - Estabelecer um cronograma para a defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso durante a 
“SEMANA DE DEFESA DE TCC DA FAESA/CAMTUC”, com o objetivo de socializar os 
Trabalhos de Conclusão do Curso desenvolvidos pela FAESA. 
VI - Informar aos alunos e aos orientadores sobre as diretrizes para a entrega da versão final 
do TCC à secretaria acadêmica, juntamente com as documentações adicionais solicitadas pela 
secretaria (Anexo J). 
VII - Elaborar os certificados de participação na semana de defesa de TCC, aos discentes que 
assistiram as defesas de TCC. 
 
Art. 15 - A orientação do Trabalho de Conclusão de Curso, entendida como o processo de 
acompanhamento didático pedagógico, será preferencialmente de responsabilidade dos 
docentes que compõem o conselho deliberativo da FAESA. 
 
§ 1º - As orientações de TCC também podem ser feitas por docentes de outros cursos do 
CAMTUC. 
 
§ 2º - A critério do Conselho da FAESA a orientação de TCC também pode ser feita por 
docente de outra unidade da UFPA, ou por profissionais com nível superior e externos à 
UFPA, desde que, nos dois casos, o aluno seja coorientado por um docente vinculado a 
FAESA/CAMTUC. 
 
§ 3º - O docente que estiver afastado para realização de pós-graduação e atividades de 
pesquisa, não poderá orientar ou coorientar TCC. 
 
§ 4º - No caso de Docente obter afastamento para realização de pós-graduação e atividades de 
pesquisa, a orientação do aluno deverá ser repassada a outro docente ou profissional, 
designado pelo conselho da FAESA. 
 
Art. 16 - Compete ao orientador do Trabalho de Conclusão de Curso: 
 
I - Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas fases. 



 
 

II – Assinar a carta de aceite de orientação (Anexo A) e carta de aceite de coorientação 
(Anexo B), quando houver coorientador, antes de iniciar o processo de orientação, e 
encaminhar ao coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso da FAESA. 
III - Estabelecer o plano e o cronograma de trabalho em conjunto com o orientando.  
IV - Informar o orientando sobre normas, procedimentos e critérios de avaliação respectivos. 
V - Indicar a Banca Examinadora do TCC ao conselho da FAESA (Anexo C). 
VI - Avaliar o TCC encaminhando-o ou não, para a Banca Examinadora (conforme o Termo 
de Autorização de Defesa no Anexo D). 
VII - Presidir a Banca Examinadora do trabalho orientado. 
VIII – No caso de elaboração de artigo científico, o orientador deverá encaminhar ao 
coordenador de trabalho de conclusão de curso: a ficha de avaliação do artigo (Anexo E), a 
cópia do artigo e o documento de aceite em periódico Qualis. 
IX - No caso de elaboração em formato de monografia, o orientador deverá encaminhar ao 
coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso a ficha de avaliação do TCC (Anexo F), 
documento no qual a banca examinadora indicará as notas e conceito do trabalho. 
X - Recolher as assinaturas da banca examinadora para a folha de aprovação do TCC, para 
que possa posteriormente ser anexada à versão final do TCC. 
XI - Recolher a lista de presença (Anexo G) para registrar a presença de discentes e docentes 
que prestigiaram a defesa do trabalho. 
XII – Cadastrar a banca examinadora no SIGAA para que os membros avaliadores possam 
emitir seus certificados de participação. Quando não for possível cadastrar um examinador no 
sistema, o documento do Anexo H pode ser utilizado como certificado de participação. 
XIII - Reavaliar o TCC após a aprovação com correções, se esse for o caso. 
XIV - Encaminhar ao coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso da FAESA a 
documentação comprovatória da defesa de TCC, contendo: (1) a declaração de autorização de 
defesa (Anexo D), (2) a ficha de avaliação do TCC (Anexo E ou F) e a (3) a Lista de Presença 
(Anexo G). 
 
 

CAPÍTULO V 
DA DEFESA E DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

 
Art. 17 - O TCC será defendido em sessão pública, perante banca examinadora constituída 
de, no mínimo, três membros, sendo um deles, obrigatoriamente, o orientador do trabalho, 
que presidirá a sessão. 
 
§ 1º - Em caso da orientação ser por profissional externo ao CAMTUC, a banca examinadora 
será constituída de, no mínimo, quatro membros, sendo, obrigatória a presença do orientador e 
do co-orientador. 
 
§ 2º - A banca examinadora de TCC deverá ser constituída de no mínimo um examinador 
interno à FAESA, e um examinador externo à FAESA. 
 
§ 3º - Os membros da banca examinadora serão indicados antecipadamente pelo orientador do 
trabalho, que deverá justificar ao conselho da FAESA, por meio de um formulário (Anexo C) 
a escolha da referida banca. Cabe ao conselho da FAESA homologar a banca examinadora. 
 
§ 4º - A Coordenação de TCC, sempre que possível, definirá o período para a programação da 
“Semana de defesa de TCC da FAESA/CAMTUC” para as defesas públicas dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso produzidos pela FAESA. Essa programação deve considerar o prazo de 



 
 

30 dias para a correção do TCC e o prazo de lançamento das notas de TCC, conforme o 
calendário acadêmico da UFPA.  
 
§ 5º - O período de realização da “Semana de defesa de TCC da FAESA/CAMTUC” deverá 
ser aprovado pelo conselho da FAESA. 
 
Art. 18 - O TCC deverá ser entregue à banca examinadora com antecedência mínima de 10 
(dez) dias letivos. 
 
Art. 19 - É de responsabilidade do orientador a definição do local de apresentação do TCC, 
devendo preferencialmente ser realizado nos auditórios do CAMTUC. 
 
§ 1º - A defesa pública de TCC pode ser agendada em período anterior a “Semana de defesa 
de TCC da FAESA/CAMTUC”.  
 
§ 2º - Caso a defesa ocorra posteriormente a “Semana de defesa de TCC da 
FAESA/CAMTUC” devem ser respeitados os prazos de entrega do TCC à banca 
examinadora, de correção do trabalho e de lançamento das notas. 
 
Art. 20 - É de responsabilidade do aluno a elaboração do cartaz de divulgação, com no 
mínimo de 10 dias letivos, da defesa (Anexo I), contendo as seguintes informações: 
 
I - Título do TCC. 
II - Aluno(s) orientado(s) (Nome completo). 
III - Orientador (Nome completo). 
IV - Co-orientador – se houver (Nome completo). 
V - Membros da Banca Examinadora (Nome completo). 
VI - Data, hora e local. 
 
Art. 21 - No dia da defesa, o orientador fica encarregado de providenciar a impressão dos 
arquivos listados nos anexos E ou F e G. 
 
Art. 22 - Cabe ao orientador informar antes da defesa que o tempo de apresentação do TCC é 
de no mínimo 20 minutos e de no máximo 30 minutos e coordenar o processo de arguição que 
geralmente se inicia pelo examinador externo, seguido do examinador interno. Por fim, o 
orientador procede aos comentários finais acerca do trabalho e do desempenho do aluno. Em 
seguida, a comunidade acadêmica presente na defesa pública do TCC é convidada a se retirar 
para contabilização das notas do TCC pela banca examinadora. 
 
Art. 23 - A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso incluirá a participação do 
orientador, o qual terá direito a atribuir nota ao trabalho, em comum acordo com os 
examinadores. 
 
Art. 24 - Após a avaliação da Banca Examinadora, o orientador fica encarregado de anunciar 
a nota e o respectivo conceito do(s) aluno(s) no Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
Art. 25 - Após a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso, ficará a cargo do orientador 
julgar se as proposições feitas pela banca examinadora devem ou não ser incluídas no 
trabalho. 
 



 
 

Art. 26 - O aluno somente terá seu conceito lançado na disciplina TCC II (ou TCC) depois de 
entregar a versão final do trabalho na secretaria acadêmica do campus, juntamente com a 
documentação solicitada pela secretaria. A verificação da entrega da versão final do TCC à 
secretaria acadêmica fica a cargo do orientador, sendo requisito para o lançamento das notas. 
 
Parágrafo Único - O prazo para a entrega da versão final na secretaria acadêmica do 
CAMTUC é até o último dia do período letivo estipulado no calendário acadêmico da UFPA, 
sendo este prazo improrrogável. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 27 - Os casos omissos serão resolvidos pelo conselho da Faculdade de Engenharia 
Sanitária e Ambiental. 
 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 

FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  
 
 
 

ANEXO A  
 
 
 

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 
 
 
 
 

Eu,_____________________, docente da Universidade Federal do Para, Campus 
Universitário de Tucuruí, lotado na Faculdade de Sanitária e Ambiental, declaro para os 
devidos fins que aceito coorientar o Trabalho de Conclusão de Curso do (a) aluno (a) 
_______________, nº matrícula: __________ e ________________, matrícula: 
____________ no 2º Semestre do ano de 2020. O tema a ser desenvolvido é: 
“_________________________________________________________________________” 
 
 
 
 
 

Tucuruí, ___ de __________ de ______. 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Orientador 
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ANEXO B  
 
 
 

CARTA DE ACEITE DE COORIENTAÇÃO 
 
 
 
 
 

Eu, _____________________, docente da Universidade Federal do Para, Campus 
Universitário de Tucuruí, lotado na Faculdade de Sanitária e Ambiental, declaro para os 
devidos fins que aceito coorientar o Trabalho de Conclusão de Curso do (a) aluno (a) 
_____________, nº matrícula: _________ e___________, matrícula: ______________ no 2º 
Semestre do ano de 2020. 
 
 
 
 

Tucuruí, ___ de __________ de ______. 
 
 
 
 

________________________________ 
Coorientador 

 

________________________________ 
Orientador 
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ANEXO C 
 
 

INDICAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA DE TCC 
 

Tucuruí (PA), 13 de outubro de 2020. 
 

Ao Colegiado do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. 
 
Venho, pelo presente, indicar banca examinadora para defesa de TCC. 

 
Orientando (a):  
Orientador (a):  
Coorientador (a):  
 

Título:  
 

Relação de Especialistas Indicados (as) para Composição da Banca Examinadora. 
 
Coorientador (se houver) 

Nome completo (sem abreviar):  
Graduação:  Pós-graduação (se houver):  
E-mail:  
Instituição (atuação profissional):  
Justificativa da escolha deste (a) profissional:  
 
Interno 

Nome completo (sem abreviar):  
Graduação:  Pós-graduação (se houver):  
Instituição (atuação profissional): 
Justificativa da escolha deste (a) profissional: 
 
Externo 

Nome completo (sem abreviar): 
Graduação:  Pós-graduação (se houver):  
E-mail:  
Instituição (atuação profissional):  
Justificativa da escolha deste (a) profissional:  

 

Sem mais para o momento, subscrevo-me. 
 

_______________________________ 
Orientador 

 
 
Parecer do Colegiado: (  ) Homologado (  ) Não Homologado (  ) Não Homologado com alterações 
 
 
 
 
Data: _____/_____/_____ 
 

__________________________________ 
Diretor da FAESA 
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ANEXO D  
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA A DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 
 
Eu, __________________, docente da Universidade Federal do Para, Campus Universitário 
de Tucuruí, lotado na Faculdade de Sanitária e Ambiental, declaro para os devidos fins que 
autorizo a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos __________________, nº 
matrícula: _____________ e ______________, matrícula: ____________ no 2º Semestre do 
ano de 2020. O título do trabalho é: 
“________________________________________________________” 
 
 
 

Tucuruí, 5 de outubro de 2020. 
 
 

________________________________ 
Orientador 
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ANEXO E 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 
 

Aluno (a)  
Título do artigo científico:  
Professor(a) orientador(a):  
Periódico Qualis  
 
Itens Avaliados NOTA (para cada item, atribua uma nota 

de 0,0 a 10,0) 
Originalidade (grau de ineditismo das 
ideias apresentadas). 

 

Linguagem e Redação (português claro, 
com objetividade e encadeamento, 
citações). 

 

Relevância Científica (caráter científico 
com contribuições para a área). 

 

Relevância Social - aplicável apenas a 
alguns tipos de artigos (atendimento aos 
problemas sociais). 

 

Revisão Bibliográfica (pertinente, 
atualizada, condizente ao assunto com 
uso de referências atualizadas). 

 

Análise de dados e resultados (com 
interpretação correta dos dados e 
articulada com a base teórica). 

 

 
Nota final (média = Σ/6) 

 

 
 
 

Tucuruí, _____/_____/_____ 

 

 
 

  

Orientador  Co-Orientador 
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ANEXO F 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Aluno (a)  
Título do TCC  
ORIENTAÇÃO  
Orientador: Faculdade 
  
Co-orientador:  
  
BANCA EXAMINADORA 
A. Presidente (Orientador) Faculdade 
  
B. Membro Instituição/Empresa 
  
C. Membro Instituição/Empresa 
  
AVALIAÇÃO 

Critérios 
Pontuação 
Máxima 

Banca Examinadora 
Total Média 

A B C 
Apresentação Escrita 1,0      
Metodologia 1,0      
Desenvolvimento 2,0      
Conclusão 2,0      
Relevância do trabalho 2,0      
Apresentação Oral 2,0      

Total de Pontos  
Conceito  

 
 

Tucuruí, 20 de outubro de 2020. 

 

 
 
 

  

Orientador  Coorientador 
 
 
 

  

Membro  Membro 
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ANEXO G 

 
LISTA DE PRESENÇA 

 
Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso do discente ___________________ e 
________________ intitulado ____________________________________________, sob 
orientação do _________________________ e coorientação do __________________, 
ocorrida no dia 20 de outubro de 2020. 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO H  

 
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA DE 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 
 

 
 
Certificamos que o __________________________ participou da banca examinadora do 
Trabalho de Conclusão de Curso do discente _________________________, intitulado 
“_________________________________________________________________________”, 
desenvolvido sob a orientação da Profa. Dra. ___________________________, no dia 
__/__/____.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tucuruí, ___ de _______ de _____. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Profª Drª  

Orientadora 
 Profª Drª  

Diretora da FAESA 
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ANEXO I  
 

CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA DEFESA 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ 
FACULDADE DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL  

 
 
 
 

(TÍTULO DO TCC) 

 

(NOME DO(S) AUTOR(S)) 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

{NOME DO ORIENTADOR} (orientador), titulação, Instituição 
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