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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(TCC) – CURSO DE AGRONOMIA 

 

Introdução 
 

O TCC significa Trabalho de Conclusão de Curso. Refere-se a uma dissertação 

científica, que os alunos concluintes devem elaborar junto com o relatório de estágio 

supervisionado obrigatório (ESO), como forma de sua avaliação final. 

O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser orientado por um professor e procura-se, 

assim, por meio desta exigência, criar espaço para os estudantes iniciarem-se no campo da 

pesquisa, buscando ampliar os conhecimentos teóricos acumulados ao longo da graduação. 

O Orientador será um professor escolhido pelo aluno no início do projeto, cuja disciplina 

esteja relacionada com o tema do projeto e este não necessariamente precisa ser o orientador do 

relatório de estagio supervisionado. 

O TCC deve ser elaborado de acordo com as normas da ABNT e, normalmente, envolve 

pesquisa experimental, sendo a pesquisa bibliográfica e/ou empírica, sua execução e a 

apresentação para uma banca examinadora composta pelo orientador escolhido e mais dois 

professores ao final do curso junto com a apresentação do Relatório de ESO. 

O TCC poderá ser realizado com até 3 alunos e a sua apresentação será obrigatória e 

individual, sendo o agendamento do dia da banca de responsabilidade da coordenadoria de 

estágio.  

 

Escolha do tema do TCC 

Recomenda-se que o tema escolhido seja um assunto com o qual o aluno possua 

afinidade. O tema deve ser procurado através de perguntas, sendo uma grande dúvida, o início 

de um trabalho acadêmico. 

O aluno pode optar por algo que não foi respondido ainda ou alguma área do curso 

escolhido que possa ser melhor explorada. O tema deve atender os seus propósitos acadêmicos e 

profissionais e haver a possibilidade de elaboração quanto à existência de Bibliografia. 

 

Entrega do TCC a Comissão responsável  
Deverá ser anexado ao relatório e entregue na mesma encadernação, respeitando o 

período de entrega determinado pelo setor de estágio, sendo que a não entrega dentro do último 
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semestre letivo á biblioteca será considerado reprovada na disciplina de TCC, sendo o mesmo 

impossibilitado de colar grau no ano corrente.  

 

ESTRUTURA DO RELATÓRIO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Formatação do TCC 

A formatação do TCC deve seguir as normas das revistas científicas da área do trabalho 

desenvolvido ou conforme descrito detalhadamente abaixo. Todo trabalho tem que ter o seu 

início, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. A seguir apresentamos 

esta composição com mais detalhes, podendo ser compostos das seguintes partes: 

Pré-textuais 

Título Obrigatório 

Title  Obrigatório 

Nome do autor Obrigatório 

Resumo Obrigatório 

Palavras-chave Obrigatório 

Abstract Obrigatório 

Keywords Obrigatório 

Textuais 
Introdução Obrigatório 

Desenvolvimento * Obrigatório 

Conclusão ou Considerações finais Obrigatório 

Pós-Textuais 
Referências Bibliográficas Obrigatório 

Obras consultadas Opcional 

Apêndices Opcional 

Anexos  Opcional 

Glossário Opcional 
* Desenvolvimento (Material e Métodos, Resultados e Discussão, no caso de um Trabalho Científico e Revisão 
Bibliográfica, quando se tratar de uma Revisão) 
 
Discrição das partes 
Capa: Deve conter o nome da Instituição, da Faculdade e do Curso no alto da folha, 

centralizado e tamanho de letra 16. O título do estágio deve estar centralizado na folha com 

tamanho de letra 16. Logo abaixo do título deve constar o nome completo do aluno, alinhado a 

direita, em tamanho de letra 14. Na parte inferior da folha deve-se incluir o nome da cidade e o 
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ano de apresentação, centralizado com tamanho de letra 14. Todo o texto deve ser digitado em 

letra maiúscula e negrito. 

 

Folha de rosto: A folha de rosto vem imediatamente após a capa. No alto da folha de rosto deve 

constar o nome completo do aluno, centralizado em tamanho de letra 14. No centro da folha 

deve-se incluir o título do estágio, centralizado com tamanho de letra 16. Logo abaixo ao título 

alinhado a direita em tamanho de letra 12, aparece uma rápida explicação à cerca dos objetivos 

institucionais do estágio seguido do nome da Faculdade e local da apresentação. Posteriormente 

deverá ser acrescentado o nome completo do orientador e do(s) supervisor(es), alinhados a 

direita e em tamanho de letra 14. À parte inferior da folha escreve-se o nome da cidade e o ano 

da apresentação centralizada e em tamanho de letra 14. Nessa folha, apenas as iniciais das 

palavras devem estar em letra maiúscula e sem negritar. 

 

Título: Deve ser o mais objetivo possível e abranger o foco da pesquisa. 

 

Title: É o título em traduzido para língua inglesa. 

 

Autor: Deve ser escrito por extenso e identificado.  

 

Resumo: Redigido pelo próprio autor do TCC, o resumo - síntese dos pontos relevantes do 

texto, em linguagem clara, concisa, direta, com o máximo de 500 palavras. 

 

Palavras-chave: são palavras utilizadas para pesquisar o tema do trabalho. Devem ser 

colocados, no máximo, seis palavras, e o ideal é que elas não estejam no título do trabalho, mas 

que tenham relação com ele. Devem ser colocadas em ordem alfabética e separadas por vírgulas. 

 

Abstract: É o resumo traduzido para a língua inglesa. 

 

Keywords: São as palvras-chaves traduzidos para a língua inglesa. 
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Texto: Como todos os trabalhos científicos, a organização do texto do TCC deve obedecer à 

seqüência: Introdução, Desenvolvimento (Material e Métodos, Resultados e Discussão, no caso 

de um Trabalho Científico e Revisão Bibliográfica, quando se tratar de uma Revisão), na 

seqüência, Conclusões, no caso de Trabalho Científico e Considerações Finais, quando for uma 

Revisão Bibliográfica, dividindo-se os capítulos conforme a natureza do assunto. 

 

Referências bibliográficas: É a listagem, em ordem alfabética das publicações utilizadas para 

elaboração do trabalho de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT. 

 

Anexos ou Apêndices: Documentos complementares e/ou comprobatórios do texto, com 

informações esclarecedoras, tabelas ou dados colocados à parte, para não quebrar a seqüência 

lógica da exposição. Quando há mais de um, cada anexo contém ao alto da página a indicação 

ANEXO, em letras maiúsculas, seguida do número correspondente em algarismo arábico, devem 

ser citados no texto entre parênteses. 

 

Medidas de formatação do TCC 

As medidas padrões para a formatação de cada lauda do TCC são: 

 Margem superior: 2,5 cm 

 Margem inferior: 2,5 cm 

 Margem direita: 2,5 cm 

 Margem esquerda: 3,0 cm 

 Espaçamento entre linhas: 1,5 cm 

 Tamanho de letra: 12, para descrição em texto 

 Tipo de letra: Times New Roman 

 Formato de papel: A4, na cor branca 

 

A numeração das páginas deverá ser disposta no alto da página, à direita, e segue a seguinte 

forma: 

 A capa, folha de rosto, devem ser contados seqüencialmente, mas não devem ser 

numerados; 
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 A numeração deverá ser colocada a partir da primeira página da introdução até a última 

página das considerações finais, em algarismos arábicos (Ex: 1, 2, 3, 4...), no canto 

superior direito da folha. 

 

Espera-se que com esta proposta, os TCC´s do curso de Agronomia sejam todos 

padronizados, e aproveitar os recursos oferecidos para melhorias das publicações. Além da 

padronização física do TCC, acredita-se também padronizar a entrada correta do autor e dos 

assuntos, através da elaboração da ficha catalográfica, tarefa realizada pela Biblioteca da 

Faculdade. 

O aluno será submetidos a mesma Banca Examinadora do relatório de estágio 

supervisionado obrigatório, composta de 3 (três) membros (orientador e dois examinadores), 

sendo comunicada na ficha de informações a ser entregue junto com  as três cópias do relatório 

de estágio e TCC. O aluno terá tempo total de apresentação de até 35 minutos, sendo 15 a 20 

minutos destinados ao relatório de estágio e 10 a 15 minutos ao TCC. Cada componente da 

banca terá período de 10 minutos para argüição.  


