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Caracterização da disciplina 

Código da disciplina:  NH3201 Nome da disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 
Créditos (T-P-I): (2-0-2) Carga horária: 24 horas 

 

Planejamento da disciplina 

Objetivos gerais 

O Trabalho de Conclusão, a ser apresentado pelo aluno e avaliado por uma banca examinadora na 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), terá como base os dados resultantes do Estágio 

Curricular Obrigatório, que pode ser realizado em Empresas (públicas ou privadas) ou em um Projeto de 

Pesquisa desenvolvido na UFABC (ou em outra Universidade), com um mínimo de 300 h em ambos os 

casos. 

Objetivos específicos 

O trabalho deverá ser centralizado na área de conhecimento da Química, em um dos componentes 
curriculares do curso ou em uma de suas inter-relações e integrações, inclusive, com as outras áreas do 
conhecimento. O aluno escolherá livremente o tema de interesse, o local e o orientador para a elaboração 
do Trabalho de Conclusão. No caso do Bacharelado em Química com Atribuições Tecnológicas, o Estágio 
Curricular deverá ser realizado preferencialmente em indústrias. 

Ementa 

Conclusão e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa 

Ao final do Estágio Curricular Obrigatório, quer seja em uma empresa ou em um projeto de pesquisa, o 

aluno deverá se matricular na disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)” e apresentar um Trabalho 

de Conclusão sobre as realizações do período. O produto final deverá estar em conformidade com os 

princípios gerais de um trabalho de pesquisa científica ou de um relatório final de Estágio Curricular. 

A avaliação do Trabalho de Conclusão será realizada por uma Comissão Examinadora poderá levar em 

consideração os seguintes instrumentos sugeridos: 
 

a) Parecer do Professor Orientador 

b) Defesa Oral 

c) Relatório final 

 

Para o cálculo da média são sugeridos os seguintes pesos: 
 

Parecer do professor Orientador  =  30% 

Defesa Oral     =  35% 

Relatório final     =  35% 

 

A Comissão examinadora será composta pelo Professor Responsável pela disciplina “Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC)”, o Orientador e um Professor Convidado. No caso de estágio em empresas, o 

convidado poderá ser o Profissional da empresa que atuou como Supervisor durante o período de estágio. 

Referências bibliográficas básicas 

A ser definida pelo aluno e orientador. 

Referências bibliográficas complementares 

A ser definida pelo aluno e orientador. 

Recomendações 

O aluno precisa cumprir as exigências apresentadas na Resolução ConsEP n0 84, de agosto de 2010. 

 


