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Caracterização da disciplina 

Código da disciplina:  NHT1049-15 Nome da disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso em Biologia 
Créditos (T-P-I): 2-0-2  Carga horária: 24 horas Aula prática:  0 Campus: SA 
Código da turma: TDB1NHT1049-

15SA  
Turma:  B1 Turno: Matutino Quadrimestre: Q3 Ano: 2022 

Docente responsável: Fernanda Dias da Silva  
Comunicação oficial via: e-mail institucional: fernanda.dias@ufabc.edu.br 

Moodle da disciplina: https://moodle.ufabc.edu.br/course/view.php?id=3738 
Sigaa 

 
 Segunda-feira  

10:00-12:00 h Campus Santo André - Bloco A – Sala A-109-0 
 

Planejamento da disciplina 
Objetivos gerais 

Orientar os discentes sobre os procedimentos para realização do Trabalho de Conclusão de Curso, cuja defesa deverá estar de acordo com 
os critérios do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciências Biológicas da UFABC, versão 2015.  

Ementa 
Desenvolvimento de projeto teórico-conceitual, experimental ou computacional, em conformidade com os princípios gerais de um 
trabalho de pesquisa científica no campo das ciências biológicas, incluindo pesquisa bibliográfica e delimitação de metodologia científica, a 
ser desenvolvido sob a orientação de um ou mais professores. Poderá ser utilizada uma pesquisa desenvolvida em Iniciação Científica 
prévia (com ou sem bolsa). 
 

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa 
A aprovação no curso ocorrerá mediante entrega dentro dos prazos estipulados pela docente dos formulários solicitados e aprovação da 
banca examinadora no dia da defesa do TCC.   
 

• A versão final (corrigida) do TCC deve ser entregue 30 dias após a defesa (formas digital e impressa); 
 

Referências bibliográficas básicas 

Guia de normalização de trabalhos acadêmicos: 

https://moodle.ufabc.edu.br/pluginfile.php/465908/mod_resource/content/1/Guia_de_Normalizao_v12112021.pdf 

Pertinente a cada projeto e discutidas entre alunos e orientadores. 

 
 
 
 



 Pró-Reitoria de Graduação 
Plano de Ensino – TCC em Biologia – Q3-2022 

 
 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Semana Tema principal Objetivos específicos Estratégias didáticas e atividades 
1  
19/09 - 25/09 
 

Orientações sobre a disciplina e o 
desenvolvimento do TCC. 

Apresentar a disciplina, discutir os 
procedimentos e as estratégias para acompanhar 
as atividades, disponibilizar materiais e 
informações.  

Aula presencial (dia 19/09, das 10 às 12h, sala A-109-0) 

2 
26/09 – 02/10 

Inscrição do trabalho. Formalizar a inscrição da proposta de TCC. 
 

Entrega do formulário 1. O formulário deve ser preenchido 
adequadamente, assinado pelo aluno e orientador, digitalizado 
(arquivo pdf) e enviado através do Moodle até o dia 02/10) 

3 
03/10 – 09/10 
 

Plano de desenvolvimento do TCC. Apresentar o plano de desenvolvimento do 
TCC, que deve incluir objetivos do trabalho, 
metodologia e cronograma de desenvolvimento 
das atividades. 

Entrega do plano de desenvolvimento do TCC assinado pelo 
aluno e orientador (via Moodle até 09/10) 

4 
10/10 – 16/10 

Elaboração do trabalho (aluno e orientador). ---------------------------- ---------------------------- 

5 
17/10 – 23/10 

Elaboração do trabalho (aluno e orientador). ---------------------------- ---------------------------- 

6 
24/10 – 30/10 
 

Elaboração do trabalho (aluno e orientador). ---------------------------- ---------------------------- 

7 
31/10 – 06/11 

Elaboração do trabalho (aluno e orientador). ---------------------------- ---------------------------- 

8 
07/11 – 13/11 
 

Indicação de banca examinadora. A banca será composta por 3 membros titulares 
(um deles é o orientador) e um suplente. A 
indicação deverá ocorrer até 30 dias antes da 
defesa. 

Entrega do formulário 2 (via Moodle, até 30 dias antes da data 
de defesa). Data máxima para entrega: 09/11. 

9 
14/11 – 20/11 
 

Agendamento da defesa. O agendamento deverá ser realizado até 20 
dias antes da defesa. 

Entrega do formulário 3 (via Moodle, até 20 dias antes da data 
de defesa). Data máxima para entrega: 21/11. 

10 
21/11 – 27/11 
 

Entrega do TCC. A entrega deverá ocorrer até 15 dias antes da 
defesa. 

Entrega do TCC (até 15 dias antes da data de defesa). Além das 
cópias para os membros da banca, uma cópia eletrônica 
(arquivo pdf) deverá ser encaminhada via Moodle. A docente 
elaborará as cartas convite a serem entregues a cada membro 
da banca. Data máxima para entrega: 25/11. 

11 
28/11 – 04/12 

Preparação da defesa (aluno e orientador). ---------------------------- ---------------------------- 

12 
05/12 – 10/12 

Defesa do TCC. ---------------------------- Defesa do TCC (até 09/12/22, último dia letivo do 
quadrimestre). Deve ser preenchida a ata de defesa, contendo o 
conceito obtido. 

 


