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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS/CAMETÁ 

FACULDADE DE AGRONOMIA - FAGRO 

Instrução Normativa 003/2016- FAGRO                                
Considerando a necessidade de 
orientar as atividades concernentes aos 
trabalhos de Conclusão de Curso das 
Turmas de concluintes do curso de 
Bacharelado em Agronomia - Cametá, 
a Direção da Faculdade de Agronomia 
(FAGRO) do Campus Universitário 
do Tocantins/Cametá RESOLVE: 
 

1. Este regulamento tem como objetivo estabelecer os procedimentos de informação, 

orientação, assistência, execução e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), imprescindível à formação do Bacharel em Agronomia; 

2. O processo de orientação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) inicia-se 

no 6° semestre letivo, com a disciplina Elaboração de Projetos de Pesquisa, 

oferecendo instrumentos/conhecimentos prévios necessários para a construção do 

projeto de TCC e para o desenvolvimento da pesquisa; 

3. Estipular prazo para a entrega da versão preliminar do TCC para defesa, em três 

(03) vias impressas em até 10 (dez) dias antes da semana de defesas de TCC 

definidas pela Coordenação da FAGRO (Cf. Item 14). A entrega deverá ser 

feita sob autorização do orientador(a), encaminhando a versão em questão, até a 

data acima estipulada, à Direção da Faculdade de Agronomia (FAGRO); 

4. Estabelecer defesa do TCC no máximo, de até, a primeira quinzena do 

último mês do decimo (10º) semestre do curso, assim como a entrega da versão 

final do TCC, no máximo, 20 (vinte) dias após a defesa, sendo uma (01) versão 

digital em CD ou DVD-ROM, encaminhando tal versão para a Direção da 

Faculdade de Agronomia; 

5. Só poderá se matricular em na disciplina de TCC, o aluno que tenha completado 

pelo menos 80% de seu curso de graduação. 

6. O TCC deverá ser realizado em um dos campos do conhecimento do Curso de 

Agronomia, a partir da proposta do discente com a concordância do seu 

orientador(a); 
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7. O TCC deverá ser elaborado individualmente, salvo casos devidamente justificados 

e aceitos pelo Conselho da FAGRO (Art. 79, parágrafo único, Regimento Didático 

cientifico para os cursos de Graduação, UFPA, 2013); 

8. O TCC será orientado por um docente da UFPA ou por profissional externo a 

Instituição (UFPA), devidamente credenciado pelo conselho da FAGRO e desde 

que seja coorientado por um docente da FAGRO; 

9. Cada Trabalho de Conclusão de Curso poderá ter no máximo um coorientador, 

que poderá receber uma declaração emitida e assinada pela Coordenação do Curso 

e professor(es) responsável(is) pelo TCC; 

10. A estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso deverá obedecer à estrutura de 

artigo cientifico, além disso, deverão apresentar obrigatoriamente o RESUMO 

GERAL, INTRODUÇÃO GERAL, CAPÍTULOS (CADA ARTIGO) E 

ANEXOS (CASO HOUVER); 

11. Os seguintes documentos compõe o TCC, a serem entregues conforme 

cronograma estabelecido pelo professor responsável e aprovado pelo colegiado da 

FAGRO: 

 Ficha de Inscrição no TCC devidamente preenchida; 

 Carta de Aceite do Docente Orientador; 

 Anteprojeto de TCC. 

12. Compete ao orientado (aluno) manifestar sobre a escolha do orientador de seu 

projeto de TCC, junto a direção da Faculdade de Agronomia, obedecer ao 

regulamento e hierarquia da instituição, acatando as decisões e respeitando as 

necessidades de manutenção de sigilo sobre assuntos profissionais e zelar pelos 

materiais e instalações utilizados; 

13. A banca examinadora será composta de três membros de Instituições de Nível 

Superior, presidida obrigatoriamente pelo Orientador. Pelo menos dois membros 

da banca examinadora deverão, obrigatoriamente, serem professores da UFPA; 

14. As defesas de TCC’s poderão ser agrupadas em um único evento (nos moldes de 

uma Semana Acadêmica de Defesas de TCC’s), com o objetivo de tornar mais 

operacional os processos de defesa nos períodos estipulados para tal fim; 

15. A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data da aprovação pelo 

Conselho da Faculdade de Agronomia. 
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Dê-se ciência e cumpra-se. 

Universidade Federal do Pará/Campus Universitário do Tocantins/ Faculdade de 

Agronomia/Cametá. 

Cametá, 25 de Abril de 2014. 

 

Atenciosamente,  

 
  
 

  
 
 

 


