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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - NUTRIÇÃO/ CCS  

 
 
 
 

1 DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

1.1 Este regulamento estabelece os procedimentos necessários para o planejamento, 

desenvolvimento, orientação, apresentação e avaliação do Trabalho de Conclusão do 

Curso (TCC) do curso de Nutrição, desenvolvido nas disciplinas Trabalho de 

Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC II) nos 6º e 7º 

períodos respectivamente.  

 

1.2 O TCC se constitui em atividade obrigatória, sendo pré-requisito para obtenção do 

título de Nutricionista, modalidade Bacharel.  

 

1.3 O eixo temático do TCC é livre, versando preferencialmente, sobre questões 

relativas às fundamentações científicas das atuações e práticas nutricionais, quer no 

âmbito Hospitalar, Unidades de Alimentação e Nutrição, Clínicas, Escolas, Unidades 

Básicas de Saúde e diferentes equipamentos sociais, dentre outros. O estudante terá que 

revelar domínio do tema de estudo selecionado, da bibliografia referenciada, de sua 

capacidade de pesquisa e da sistematização técnica.  

 

1.4 Sua elaboração será individual ou em dupla, constando de um trabalho 

observacional, experimental, teórico, revisão bibliográfica, ou protocolo de patente de 

desenvolvimento de técnicas e produtos, em forma de monografia ou no formato de 

artigo científico preferencialmente submetido em periódico indexado, alicerçada no 

conteúdo apresentado na matriz curricular do curso, seguindo as normas do presente 

manual.  

 

1.5 Para o desenvolvimento do TCC será obrigatório a orientação de um professor 

permanente, com titulação mínima de mestre, vinculado a Ufes.  

 

1.6 As orientações serão desenvolvidas prioritariamente por professores do Curso de 

Nutrição do Centro de Ciências da Saúde / Ufes e, após aprovação do Colegiado do 

curso de Nutrição,  por professores do Ciclo Básico do Curso de Graduação em nutrição 



desta instituição, cuja área de conhecimento e/ou estudo apresente afinidade com o 

tema proposto pelo(s) estudante(s), desde que sejam abrangentes na área da Nutrição.  

 

 

  



2 DA DISCIPLINA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I E II  

 

2.1 Na disciplina TCCI o aluno deverá elaborar o projeto de TCC e na disciplina TCC II  

o executará, conforme plano de ensino das disciplinas.  

 

2.2 Uma vez integralizados os pré-requisitos necessários, o estudante deverá se 

matricular na disciplina TCC I.  

 

2.3 No ato de sua matrícula na disciplina TCCI o estudante deverá escolher seu 

professor orientador, de acordo com as linhas de pesquisa relativas ao trabalho de 

conclusão de curso proposto e em acordo com o mesmo, permanecendo com este até a 

defesa do trabalho de conclusão de curso. Deverá ser assinado o Termo de 

Compromisso de Orientação (Anexo A), pelo professor orientador e estudante e entregue 

ao Coordenador da Disciplina TCC I.  

 

2.4 Cada estudante deverá elaborar um projeto a ser aprovado e assinado por seu 

orientador, conforme cronograma da disciplina.  

 

2.5 Durante todo o processo de orientação, cada estudante deverá ser acompanhado por 

meio de uma ficha contendo os seguintes itens: frequência, assiduidade, interesse e 

desenvolvimento dos trabalhos, permitindo ao orientador fazer avaliação global das 

disciplinas TCC I (Anexo B) e TCC II. (Anexo D)  

 

2.6 A avaliação da disciplina TCC II ocorrerá por meio de três formulários distintos: 

Avaliação do coordenador da disciplina (ANEXO C), Avaliação do Orientador do 

estudante (ANEXO D) e Avaliação da Banca Examinadora (ANEXO E).  

 

2.7 Concluída a disciplina TCC I o estudante poderá matricular-se na disciplina TCC II,  

Quando executará o projeto (coleta de dados, análises, conclusão, recomendações e 

defesa).  

 

2.8 As disciplinas TCC I e TCC II terão carga horária de 3 horas semanais; desta carga 

horária no mínimo 1 hora semanal será realizada pelo aluno e docente responsável pela 

orientação do seu TCC.  

 



2.9 As disciplinas TCC comportarão um número máximo 26 alunos.  

 

2.10 Cada professor será responsável por no máximo 4 (quatro) orientações ativas 

(individuais ou em duplas) por vez, vinculadas nas disciplinas TCC I ou TCC II. Em caso 

de número superior de orientações, o professor deverá buscar autorização junto ao 

colegiado do curso. 

 

 

  



3 DAS ATRIBUIÇÕES  

 

3.1 COORDENADORES DAS DISCIPLINAS TCC I e TCC II.  

 

3.1.1 Elaborar/Atualizar o manual de TCC.  

3.1.2 Captar professores orientadores e divulgar a disponibilidade de vagas para orientação.  

3.1.3 Conduzir das aulas teóricas das referidas disciplinas, bem como estruturação e 

organização de calendário de atividades.  

3.1.4 Avaliar os acadêmicos durante as atividades das disciplinas de TCC. 

3.1.4 Atuar na organização do SEMINÁRIO GERAL DE APRESENTAÇÃO DO TCC.  

 

 

3.2 DO PROFESSOR ORIENTADOR  

 

3.2.1Frequentar as reuniões convocadas pelo Colegiado de curso ou pelos 

DEPARTAMENTOS no que diz respeito aos TCCs.  

3.2.2 Preencher e entregar os instrumentos solicitados.  

3.2.3 Atender a seus orientandos em horário previamente acordado entre as partes, 

conforme as disciplinas TCCI e II.  

3.2.4 Atuar na organização do SEMINÁRIO GERAL DE APRESENTAÇÃO DO TCC.  

3.2.5 Avaliar os acadêmicos durante as atividades das disciplinas de TCC e informar o 

resultado final do TCC I e II em instrumento próprio.  

 

 

3.3 DOS ORIENTANDOS 

 

3.3.1 Cumprir o descrito no item 2.1.  

3.3.2 Proceder sua matrícula conforme este regulamento.  

3.3.3 Comparecer as reuniões convocadas pelo COLEGIADO DO CURSO.  

3.3.4 Comparecer as orientações nos dias e horários estabelecidos conforme o 

desenvolvimento das disciplinas TCC.  

3.3.5 Cumprir o calendário de desenvolvimento do TCC estabelecido pelo coordenador 

da disciplina e pelos orientadores.  

 

 



3.4 DO COLEGIADO  

 

3.4.1 Elaborar e acompanhar os procedimentos e instrumentos necessários à 

formalização do TCC.  

3.4.2 Convocar, quando necessário, reuniões com orientadores e orientandos.  

3.4.3 Analisar recursos e resolver os casos omissos.  

 

 

3.5 DO DEPARTAMENTO  

 

3.5.1 Oferecer disciplinas de TCC após análise da solicitação do colegiado.  

3.5.2 Colaborar na realização do SEMINÁRIO GERAL DE APRESENTAÇÃO DOS 

TCCs.  

3.4.3 Organizar os encargos docentes da disciplina de TCC de modo que os professores 

envolvidos na disciplina TCCI providenciem continuidade nos semestres seguintes 

oferecendo TCCII.  



4 DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE TCC E TRABALHO FINAL DE  

CONCLUSÃO DE CURSO  

 

4.1 O projeto de TCC realizado na disciplina TCC I deverá contemplar no mínimo os  

seguintes itens:  

4.1.1 Temática do Estudo.  

4.1.2 Justificativa.  

4.1.3 Objetivos.  

4.1.4 Fundamentação Teórica.  

4.1.5 Metodologia.  

4.1.6 Referências.  

4.1.7 Cronograma de elaboração do trabalho de conclusão de curso. 4.1.8 Planilha de 

custo.  

4.1.9 Comprovante de submissão na plataforma Brasil, quando for o caso.  

4.1.10 Questionários utilizados na coleta de dados e demais anexos  

 

4.2 O projeto de TCC deverá ser elaborado de acordo com a Normalização da ABNT  

vigente (Normalização Para Trabalhos Científicos da UFES) inclusive referências, com 

no máximo 20 laudas (excluindo: elementos pré-textuais, ilustrações, apêndices e 

anexos).  

 

4.2 O projeto de TCC que envolve pesquisa com seres humanos ou animais deve 

atender aos princípios éticos, incluindo a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) ou À Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) de uma Instituição 

cadastrada na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

 

4.3 Toda alteração, quer seja de orientador e/ou de projeto deverá ser encaminhada  

para análise e deliberação do colegiado de curso em tempo hábil para conclusão e 

entrega do trabalho final.  

 

4.4 Durante a disciplina TCC II, o estudante juntamente com o orientador, poderá  

optar pela elaboração do TCC no formato de Artigo ou Monografia.  



4.4.1 A redação do ARTIGO deverá seguir as normas da Revista escolhida pelo 

estudante e orientador. A escolha do periódico deverá ser feita em conjunto pelo 

estudante e seu orientador, sendo necessário anexar as normas da revista para a banca 

examinadora.  

 

4.4.2 A MONOGRAFIA deverá ser elaborada de acordo com a Normalização da 

ABNT vigente (Normalização Para Trabalhos Científicos da UFES).  No que diz 

respeito ao resumo (normalização não descrita no documento da UFES), o mesmo deve 

conter no máximo 250 palavras. Abaixo do resumo, incluir no máximo 5 descritores de 

acordo com a lista de Descritores em Ciências da Saúde - DECS-LILACS.  

 

 

  



5 DA AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  

CURSO I  

 

5.1 A avaliação do desempenho do(s) estudante(s) será de responsabilidade do 

professor orientador e do coordenador da disciplina.  

5.2 A avaliação consistirá da média aritmética dos pontos atribuídos de 0 a 10 pelo 

professor orientador e pelo coordenador da disciplina.  

5.3 O professor orientador deverá encaminhar ao coordenador da disciplina nota 

atribuída em formulário próprio, conforme cronograma estabelecido no início de cada 

semestre.  

 

 

 

  



6 DA AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE  

CURSO II 

 

6.1 A avaliação do desempenho do(s) estudante(s) será de responsabilidade do 

professor orientador, do coordenador da disciplina e da banca examinadora.  

6.2 A nota final do(s) estudante(s) consistirá da soma dos pontos atribuídos pelo 

professor orientador (0 a 20 pontos), pelo coordenador da disciplina (0 a 10 pontos) e pela 

média das notas atribuídas banca examinadora (0 a 70 pontos).  

6.3 As avaliações serão realizadas utilizando formulário próprio, conforme cronograma 

estabelecido no início de cada semestre.  

 

 

 

  



7 DA APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TCC  

 

 

7.1 O trabalho de conclusão de curso será apresentado em Seminário Geral de 

Apresentação do TCC, organizado pelo coordenador da disciplina TCC II em parceria 

com os orientadores, à uma Banca Examinadora na modalidade oral.  

7.2 O Seminário Geral de Apresentação do TCC será realizado conforme calendário a  

ser estabelecido no início de cada semestre.  

7.3 Cada membro da banca deverá receber 01(uma) cópia do trabalho de conclusão de 

curso digitada e encadernada em espiral, com no mínimo 15 dias de antecedência.  

7.4 A entrega da cópia do trabalho de conclusão de curso aos membros convidados será 

de responsabilidade do(s) autor(es) da mesma.  

7.5 O tempo de apresentação oral do trabalho de conclusão de curso à Banca 

Examinadora será de no máximo 20 minutos.  

7.6 Após apresentação, os membros da Banca terão 15 (quinze) minutos cada, para 

arguir o(s) examinando(s).  

O processo de avaliação focalizará os seguintes aspectos:  

I - O processo de construção do TCC relatado pelo professor orientador.  

II - A desenvoltura na apresentação do trabalho.  

III - A coerência do texto produzido.  

IV - A relevância da temática desenvolvida para a atuação profissional dos alunos V - 

Conhecimento técnico.  

7.7 Imediatamente após arguição, os membros da Banca Examinadora reunir-se-ão e 

avaliarão o trabalho escrito e defendido.  

7.8 Caberá ao professor orientador (Presidente da Banca), declarar a aprovação ou 

reprovação do discente.  

7.9 Havendo correções, o estudante terá 10 (dez) dias para assim fazê-las.  

7.10 As notas dos trabalhos de conclusão de curso a serem enviadas a PROGRAD só 

serão encaminhadas pela Coordenação da Disciplina/Secretaria, mediante entrega do CD 

condicionado em porta CD, com o arquivo em formato pdf e 02 (dois) exemplares 

impressos (um deles encadernado em espiral e o outro sem encadernação ou grampos).  



8 DA BANCA EXAMINADORA  

 

 

8.1 A Banca Examinadora será constituída por 03 (três) membros assim estabelecidos:  

8.1.1Professor orientador, membro nato e Presidente da Banca Examinadora.  

8.1.2 Pelo menos um docente do curso de Nutrição e um profissional de nível superior 

com conhecimento do tema proposto, sendo preferencialmente nutricionista ou de área 

afim.  

8.1.3 A escolha dos 02 (dois) docentes ou profissionais convidados será acordada entre 

orientador e o(s) estudante(s).  

8.1.4 Co-orientadores não deverão fazer parte da banca examinadora. 

 

 

 

 

  



9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

 

9.1 Os casos omissos deverão ser analisados pela Coordenação das disciplinas TCC I e  

TCC II juntamente com o orientador do trabalho e o colegiado do curso de nutrição.  



ANEXO A  

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE  
CURSO DE NUTRIÇÃO  

 
TERMO DE COMPROMISSO  
 

O presente termo contempla a orientação do TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO inserido nas disciplinas trabalho de conclusão de curso I e II do Projeto 

Político Pedagógico do Curso de Graduação em Nutrição do Centro de Ciências da 

Saúde da Ufes.  

ORIENTADOR:  

______________________________________________________________________  

observação sobre atendimento ao estudante: (horários, formas de comunicação, etc...)  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 
LOTADO NO DEPARTAMENTO:  

______________________________________________________________________  

COMPROMETE-SE A ORIENTAR O ALUNO(A):  

______________________________________________________________________  

Inserir telefone e email do aluno  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
 

 
NA LINHA DE PESQUISA (Descrever uma das linhas indicadas ao coordenador da disciplina):  

______________________________________________________________________  
 

 
ASSINATURAS E CARIMBO:  

________________________________________________________  

ORIENTADOR  
 
 

_______________________________________________________  

ESTUDANTE  
 
 

_________________________________________________________  

COORDENADOR DA DISCIPLINA TCC 1  

VITÓRIA, _____/_____/______  



ANEXO B  

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE  
CURSO DE NUTRIÇÃO  

 
FICHA DE CONTROLE DE ORIENTAÇÃO  
 

ORIENTADOR/DEPARTAMENTO:______________________________________________________ 

ALUNOS(AS):__________________________________________________________________________  
 

 
Data da Orientação  Assinatura do aluno  Data da Orientação  Assinatura do aluno  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: observação sobre andamento das orientações: (assiduidade, compromisso 

intercorrências, interesse etc...)  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
 

 
NOTA FINAL (0 a 10 pontos)________________________________  

 
ASSINATURAS E CARIMBO:  

________________________________________________________  

ORIENTADOR  
 
 

_________________________________________________________  

COORDENADOR DA DISCIPLINA  
 
 

VITÓRIA, _____/_____/_____  

  



ANEXO C 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE  
CURSO DE NUTRIÇÃO  

 

FICHA DE AVALIAÇÃO COORDENADOR DA DISCIPLINA TCC II 

 

 

ALUNOS(AS): _______________________________________________________________________________ 

 

 

Critério 
Nota 

(0 a 2 pontos) 

Pontualidade nas aulas  

Assiduidade nas aulas  

Participação nas aulas  

Apresentação Prévia  

Presença no Seminário Geral de Apresentação de TCC  

TOTAL  

 
 

 
NOTA FINAL (0 a 10 pontos)________________________________  

 
 
ASSINATURA E CARIMBO:  

 
 
 

_________________________________________________________  

COORDENADOR DA DISCIPLINA  
 
 

VITÓRIA, _____/_____/_____ 

  



ANEXO D 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE  
CURSO DE NUTRIÇÃO  

 

FICHA DE AVALIAÇÃO ORIENTADOR DA DISCIPLINA TCC II 

 

 

ALUNOS(AS): _______________________________________________________________________________ 

 

 

Critério 
Nota 

(0 a 4 pontos) 

Pontualidade nas orientações  

Assiduidade nas orientações  

Comprometimento e Ética  

Produtividade / Cumprimento de Metas  

Domínio do Conteúdo  

TOTAL  

 
Data da orientação Assinatura do aluno Data da orientação Assinatura do aluno 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
NOTA FINAL (0 a 20 pontos)________________________________  

 
 
ASSINATURA E CARIMBO:  

 
 
 

_________________________________________________________  

         ORIENTADOR 
 
 

VITÓRIA, _____/_____/_____  

  



ANEXO E 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE  
CURSO DE NUTRIÇÃO  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AVALIAÇÃO DE TCC II 

 

 

Na condição de Presidentes das Bancas de defesa de TCC, os orientadores deverão 

observar as seguintes instruções: 

 

1. O aluno será avaliado em duas modalidades - avaliação da apresentação oral e 

análise do trabalho escrito por uma banca examinadora composta por três 

membros, que atribuirão, individualmente, nota ao trabalho;  

2. No trabalho escrito, cada membro deve avaliar: organização sequencial, 

argumentação, profundidade do tema, relevância e contribuição acadêmica da 

pesquisa, correção gramatical, clareza, apresentação estética e adequação aos 

aspectos formais e às normas da ABNT ou da revista científica escolhida para os 

manuscritos entregues em formato ARTIGO. 

3.  Na apresentação oral, cada membro deve avaliar: domínio do conteúdo, 

organização da apresentação, habilidades de comunicação e expressão, 

capacidade de argumentação, uso dos recursos audiovisuais, correção gramatical 

e apresentação estética do trabalho; 

4. A identificação de qualquer tipo de plágio ou a não adoção do padrão de 

monografia disponibilizado no site do curso resulta em reprovação do trabalho 

com nota 0 (zero). 

5. A nota final de cada examinador será a soma do trabalho escrito e da 

apresentação oral, totalizando, assim, nota 7,0 (sete). A média final será 

calculada pela soma das três notas finais e divisão por três.  

6. A avaliação será documentada em ficha de avaliação, na qual devem constar as 

notas que cada examinador atribuiu ao aluno. (Vide documento anexo). 

 

 

  



 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE  
CURSO DE NUTRIÇÃO  

 

FICHA DE AVALIAÇÃO TCC II PELA BANCA EXAMINADORA 

 

 

AVALIADOR(A): ____________________________________________________________________________ 

 

ALUNOS(AS): _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Trabalho Escrito (70% nota) Nota (0 a 7) 

Organização Sequencial  

Argumentação  

Profundidade da abordagem do tema  

Relevância e contribuição acadêmica da pesquisa  

Clareza do Texto  

Correção Gramatical  

Apresentação estética e adequação aos aspectos formais e às normas.  

TOTAL 1  

Apresentação Oral (30% nota)  

Domínio do conteúdo / Capacidade de argumentação  

Estética e Organização da apresentação / Uso dos recursos audiovisuais  

Habilidades de comunicação e expressão / Correção Gramatical  

TOTAL 2  

NOTA FINAL: TOTAL 1 + TOTAL 2  

 
 

 
NOTA FINAL (0 a 70 pontos)________________________________  

 
 
ASSINATURA E CARIMBO:  

 
 
 

_________________________________________________________  

 MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA 
 
 

 
VITÓRIA, _____/_____/_____  

  



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE  
CURSO DE NUTRIÇÃO  

 

AVALIAÇÃO DE TCC II PELA BANCA EXAMINADORA 

 

Aluno:             

Título: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Orientador(a):            

Membro 1  da Banca Examinadora:         

Membro 2  da Banca Examinadora:         

 

Itens avaliados Orientador(a) Membro 1 Membro 2 

Trabalho escrito     

Apresentação oral     

Nota final (NF) (0 a 70) NF1 NF2 NF3 

  

 

MÉDIA FINAL: A média final será calculada pela soma das três notas finais (NF1, 

NF2 e N3) dividida por três.  

 

  Nota final =  NF1 + NF2 + NF3     =           

       3 
 

 
_________________________________________________________  

ORIENTADOR 

 
_________________________________________________________  

 MEMBRO 1 DA BANCA EXAMINADORA 

 
_________________________________________________________  

 MEMBRO 2 DA BANCA EXAMINADORA 

 

 
 
VITÓRIA, _____/_____/_____ 

  



  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE  
CURSO DE NUTRIÇÃO  

 

AVALIAÇÃO FINAL DISCIPLINA TCC 2 

 

 

 

Aluno:             

 

 

Itens avaliados Valor Máximo Nota 

Avaliação do Coordenador da Disciplina  10  

Avaliação do Orientador de TCC2  20  

Avaliação da Banca (Média) 70  

TOTAL 100  

  

 

  Avaliação final: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador da Disciplina TCC2 
 

 
 
 
 
VITÓRIA, _____/_____/_____ 


