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REGULAMENTAÇÃO INTERNA DO CFARM N.º 01/2014 DE 12/03/2014 
 

 

 

O COLEGIADO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF, no uso de 

suas atribuições legais e estatutárias; 

 

CONSIDERANDO, a proposta de mudança na Regulamentação, referente às Normas Gerais 

para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Ciências 

Farmacêuticas da UNIVASF, encaminhada ao Colegiado de Ciências Farmacêuticas, pela 

Comissão de TCC; 

 

CONSIDERANDO, finalmente, a aprovação pela MAIORIA da plenária do Colegiado de 

Ciências Farmacêuticas, presentes à Reunião Ordinária nº81 de 12 de março de 2014, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1°. Aprovar as Normas Gerais para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) do Curso de Ciências Farmacêuticas da UNIVASF, conforme consta no anexo desta 

Regulamentação. 

 

Art. 2°. Esta Regulamentação entrará em vigor na data da sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Petrolina, 12 de março de 2014 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Arlan de Assis Gonsalves 

Coordenador do Colegiado de Ciências Farmacêuticas 

Mat. SIAPE 1573401 UNIVASF 
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ANEXO DA REGULAMENTAÇÃO INTERNA DO CFARM N.º 01/2014 

DE 12/03/2014 
 

Dispõe sobre as normas para a realização 

do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) do Curso de Ciências 

Farmacêuticas da UNIVASF. 

 

CAPÍTULO I 

APRESENTAÇÃO 

 

Art. 1°. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma forma de avaliação adotada no 

ensino superior, sendo obrigatório para o Curso de Ciências Farmacêuticas de acordo com a 

Resolução CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002, que Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia.  

Parágrafo único. O Regulamento Interno próprio para produção de Trabalhos de Conclusão 

de Curso (TCC) do Curso de Ciências Farmacêuticas da UNIVASF é estabelecido a partir da 

publicação deste documento. 

 

CAPÍTULO II 

DO OBJETO 

 

Art. 2°. O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo verificar o desempenho do 

graduando na proposição, elaboração e apresentação de um trabalho acadêmico sobre tema 

relacionado ao objeto de estudo em Farmácia que seja capaz de beneficiar direta ou 

indiretamente a sociedade, considerando sua área de formação. 

 

CAPÍTULO III 

DA OBRIGATORIEDADE 

 

Art. 3°. O Trabalho de Conclusão de Curso corresponderá, necessariamente, à produção de um 

Projeto e uma Monografia, que serão utilizados, respectivamente, para avaliação das disciplinas 

http://www.graduacao.univasf.edu.br/farmacia/
mailto:cfarm@univasf.edu.br


TCC I e TCC II, sendo um requisito obrigatório para a integralização do curso, conforme o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Ciências Farmacêuticas da UNIVASF. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 4°. O discente deverá propor e desenvolver um Projeto com tema relacionado às Ciências 

Farmacêuticas ou áreas afins, que não necessariamente possua caráter inédito. Deverá ainda 

realizar apresentação oral do Projeto e apresentação pública da Defesa de Monografia, 

conforme descrito no Capítulo IX, que define as Fases de Execução do TCC. 

 

Art. 4°. O discente deverá propor e desenvolver um Projeto com tema relacionado às Ciências 

Farmacêuticas ou áreas afins, que não necessariamente possua caráter inédito. Deverá ainda 

realizar apresentação por escrito do Projeto e apresentação pública da Defesa de Monografia, 

conforme descrito no Capítulo IX, que define as Fases de Execução do TCC; (Redação dada 

pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

Art. 5°. O TCC tem a finalidade de divulgar um estudo aprofundado acerca de um tema de 

pesquisa, a partir da sua experiência em meio às disciplinas do Curso, a Projetos de Extensão, 

de Pesquisa e/ou em meio ao Estágio Supervisionado. 

 

Art. 6°. O discente poderá utilizar os resultados não publicados de qualquer tipo de pesquisa 

ou extensão realizada durante os períodos do curso, desde que os objetivos no TCC sejam 

diferentes dos apresentados anteriormente.  

§ 1º O discente poderá utilizar os mesmos objetivos do trabalho de pesquisa ou extensão 

desenvolvidos nos 8° (oitavo) e 9° (nono) períodos do Curso de Ciências Farmacêuticas. 

§ 2º A identificação de qualquer desacordo com o parágrafo anterior, em qualquer fase do 

TCC, acarretará a sumária reprovação do trabalho por infração à Regulamentação Interna do 

CFARM. 

 

Art. 7°. O TCC deverá ser proposto, desenvolvido e apresentado individualmente pelo 

discente, que contará com a supervisão de um orientador, preferencialmente, docente do 

quadro efetivo da UNIVASF.  



§ 1º Para casos em que seja necessário orientador externo à UNIVASF, deverá o discente 

fazer solicitação por escrito, justificando o pedido, à Comissão de TCC, que deverá avaliar o 

caso e emitir parecer. 

 

Art. 8°. O processo de elaboração do TCC será realizado em dois semestres: 

I.  No 9º (nono) período do curso (disciplina TCC I), quando o estudante terá 

maturidade teórico-metodológica e prática para elaborar o Projeto e realizar a sua 

apresentação. 

I. No 9º (nono) período do curso (disciplina TCC I), quando o estudante terá 

maturidade teórico-metodológica e prática para elaborar o Projeto. (Redação dada 

pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

II. No 10° (décimo) período do curso, em que o processo de desenvolvimento da 

pesquisa e elaboração do TCC terá continuidade na disciplina TCC II, onde 

obrigatoriamente ocorrerá a Defesa da Monografia. 

 

Art.9°. É de responsabilidade do discente e de seu orientador, caso se aplique ao projeto, 

obter a aprovação do Comitê de Ética para pesquisas com seres humanos e/ou à 

experimentação animal, assim como, autorizações legais no caso de Projetos na área 

ambiental e relacionados a genoma.  

Parágrafo único. Obrigatoriamente a monografia deverá apresentar parecer favorável do 

órgão competente. 

 

CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO DO TCC 

 

Art.10. O Curso de Ciências Farmacêuticas terá uma equipe de docentes efetivos, 

pertencentes ao Colegiado de Ciências Farmacêuticas, que será responsável pelo TCC. 

 

Art. 11. Caberá à Comissão de TCC do CFARM: 

 

I.  definir e divulgar os critérios de avaliação das disciplinas TCC I e TCC II, junto aos 

professores responsáveis pelas mesmas; 

 



II. emitir parecer a cerca da solicitação por parte do professor-orientador para inclusão 

de orientando acima do número limite máximo de 05 (cinco); 

 

III. emitir parecer em casos de desistência de orientação, seja por parte do orientador, 

co-orientador (quando houver) ou do discente; 

 

IV. emitir parecer de reprovação/punição por infração a este regulamento e/ou a ética 

acadêmica;  

 

V. avaliar casos eventuais e omissos no presente regulamento quando solicitado pela 

Coordenação de TCC. 

 

VI. emitir parecer sobre a solicitação de orientador externo à UNIVASF. 

 

CAPÍTULO VI 

DA COORDENAÇÃO DO TCC 

 

Art. 12. O Curso de Ciências Farmacêuticas terá dois docentes efetivos, pertencentes ao 

Colegiado de Ciências Farmacêuticas, que serão os Coordenadores de TCC I e TCC II, sendo 

os mesmos professores efetivos das referidas disciplinas. 

 

Art. 13. Caberá aos Coordenadores de TCCs do CFARM: 

I. fornecer orientações gerais aos discentes sobre a realização do TCC; 

 

II. organizar semestralmente os calendários das fases de execução do TCC, de acordo 

com as Fases de Execução descriminadas no Capítulo IX; 

 

III. disponibilizar as áreas de atuação em pesquisa dos professores efetivos do 

Colegiado de Ciências Farmacêutica da UNIVASF; 

 

IV. encaminhar os discentes a buscar orientadores, respeitando as áreas de atuação em 

pesquisa de cada professor orientador; 

 



V. oficializar o processo de elaboração do TCC, recebendo do discente o Termo de 

Aceite e Compromisso de Orientação do TCC (Apêndice 1) devidamente assinado pelo 

professor orientador; 

 

VI. participar e avaliar a apresentação oral do Projeto durante a disciplina TCC I; 

(Supressão aprovada pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 

12/03/2014). 

 

VI. organizar todos os procedimentos e documentações pertinentes à elaboração e 

apresentação dos TCCs dos discentes de Ciências Farmacêuticas; 

 

VII. receber as versões finais das monografias dos discentes junto com o termo de 

finalização (Apêndice 4) assinado pelo orientador e co-orientador (quando houver), e 

encaminhá-las para arquivamento na Coordenação do Curso; 

 

VII. receber as versões finais das monografias dos discentes junto com o termo de 

finalização (Apêndice 3) assinado pelo orientador e co-orientador (quando houver), 

termo de autorização para disponibilidade e encaminhá-las para arquivamento na 

Coordenação do Curso; (Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-

CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

VIII. entregar aos professores orientadores e examinadores declaração de participação 

em Banca Examinadora (Apêndice 9); 

 

VIII. entregar aos professores orientadores e examinadores declaração de participação 

em Banca Examinadora (Apêndice 8); (Redação dada pela Regulamentação nº 

01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

IX. entregar aos professores orientadores declaração de orientação de TCC (Apêndice 

10); 

 

IX. entregar aos professores orientadores declaração de orientação de TCC (Apêndice 

9); (Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 

12/03/2014). 



 

X. fazer reuniões periódicas com os discentes do 9º (nono) e 10º (décimo) períodos do 

Curso de Ciências Farmacêuticas para avaliar o andamento das atividades de TCC, 

identificar possíveis problemas e providenciar soluções em tempo hábil;  

 

XI. lançar notas e faltas dos discentes no sistema de controle acadêmico de acordo com 

o calendário acadêmico da UNIVASF. 

 

CAPÍTULO VII 

DA ORIENTAÇÃO E CO-ORIENTAÇÃO DO TCC 

 

Art. 14. Cada discente deverá possuir obrigatoriamente um orientador de TCC, que não 

possua parentesco até terceiro grau com o discente. 

 

Art. 15. Cada docente poderá orientar, no máximo, 05 (cinco) discentes no semestre vigente, 

podendo o professor solicitar a inclusão de orientandos à Comissão de TCC, através de 

justificativa escrita. 

 

Art. 16. Também é permitida a existência de um co-orientador graduado em Ciências 

Farmacêuticas ou áreas afins, que não necessariamente precisa ter vínculo com a UNIVASF, 

mas que tenha experiência na área relacionada com o tema do TCC e que não possua 

parentesco até terceiro grau com o discente. 

 

Art. 17. A orientação e co-orientação (se houver) somente se caracterizarão com o aceite dos 

respectivos responsáveis, por escrito, em formulário próprio (Apêndice 1), entregues no início 

do 9º (nono) período do Curso de Ciências Farmacêuticas ao Coordenador de TCC I. 

 

Art. 18. Cabe ao orientador e co-orientador: 

 

I. auxiliar os discentes na definição do tema do TCC, analisando principalmente a 

exequibilidade do trabalho; 

 

II. emitir termo de aceite de orientação e co-orientação (Apêndice 1); 

 



III. orientar o aluno no desenvolvimento do TCC, apresentando sugestões de leituras, 

estudos ou experimentos complementares, bem como, contribuir na busca de soluções 

de problemas surgidos durante a realização do trabalho, atender ao calendário das fases 

de execução proposto pelos Coordenadores de TCC, analisar e fazer críticas, sugestões 

e correções do TCC de seu orientando sempre que necessário; 

 

IV. definir e convocar o Parecerista (Apêndice 11), professor que avaliará o Projeto que 

será elaborado pelo discente durante a disciplina TCC I; 

IV. definir e convocar o Parecerista (Apêndice 10), professor que avaliará o Projeto que 

será elaborado pelo discente durante a disciplina TCC I; (Redação dada pela 

Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

V. marcar a data para apresentação do Projeto, respeitando o calendário proposto; 

(Supressão aprovada pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 

12/03/2014). 

 

V. participar e avaliar a apresentação do Projeto durante a disciplina TCC I; 

 

V. avaliar o discente durante a disciplina TCC I, com base no Barema de Avaliação 

(Apêndice 4); (Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, 

em 12/03/2014). 

 

VI. definir a Banca Examinadora da Defesa do TCC e agendar a data da apresentação, 

obedecendo ao calendário proposto; 

 

VII. ficar atento no que diz respeito ao plágio, à compra de trabalho acadêmico e a 

reprodução de resultados previamente publicados pelo discente, de forma a tentar evitar 

que seu orientando tente utilizar-se destes subterfúgios ilegais; 

 

VIII. informar por escrito ao Coordenador de TCC qualquer dificuldade no andamento 

do trabalho. 

 



Art. 19. Casos excepcionais, havendo necessidade de substituição de orientador ou co-

orientador, deverá ser encaminhado solicitação com justificativa por escrito a Comissão de 

TCC, que avaliará todo o caso e emitirá parecer. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS OBRIGAÇÕES DO DISCENTE 

 

Art. 20. O discente deverá estar ciente deste regulamento interno, bem como do calendário 

das Fases de Execução do TCC estabelecido pelos Coordenadores de TCC no início de cada 

semestre.  

 

Art. 21. O discente deverá participar das reuniões marcadas pelo Coordenador de TCC, do 

seu referido semestre matriculado, sendo exigido o cumprimento das atividades descritas 

neste Regulamento para aprovação nas disciplinas TCC I e TCC II. 

 

Art. 22. O discente será responsável por estabelecer o contato com seu orientador e co-

orientador para discutir sua proposta de TCC. 

 

Art. 23. O discente será responsável por providenciar o aceite escrito de orientação e co-

orientação em formulário próprio (Apêndice 1) e entregá-lo, devidamente preenchido, ao 

Coordenador de TCC I, no prazo previamente definido no calendário do TCC e apresentado 

no início da disciplina. 

 

Art. 24. Caberá ao discente a elaboração do Projeto e da Monografia de acordo com as Fases 

de Execução descritas no Capítulo IX. 

 

Art. 25. É de responsabilidade do discente, se houver necessidade, comunicar imediatamente 

aos Coordenadores de TCC, qualquer problema com a orientação, por parte de seu orientador 

e/ou co-orientador, de forma a evitar atrasos nas fases de execução de seu TCC. 

 

Art. 26. O discente arcará totalmente com a responsabilidade, em caso de atraso nas fases de 

execução de seu TCC I e/ou II, podendo inclusive o mesmo ser reprovado em função do não 

cumprimento dos prazos e normas estabelecidos neste regulamento e no calendário definido 

semestralmente pelos Coordenadores de TCC. 



 

CAPÍTULO IX 

DAS FASES DE EXECUÇÃO DO TCC 

 

Art. 27. Na Primeira Fase do TCC:  

 

I. o discente deverá propor o tema do Projeto e providenciar o Termo de Compromisso 

de Orientação assinado pelo orientador e co-orientador, se houver (Apêndice 1); 

  

II. esta fase deverá ser concluída em até 20 dias corridos após o início do 9º (nono) 

período do Curso, mediante entrega do formulário (Apêndice 1), pelo discente, ao 

Coordenador de TCC I. 

 

Art. 28. Na Segunda Fase do TCC: 

 

I. o discente deverá elaborar o projeto, em supervisão de seu orientador e co-orientador 

(quando houver), devendo o projeto apresentar obrigatoriamente os seguintes itens: 

folha de rosto com título (ainda que provisório), sumário, introdução (com tema do 

projeto, problema a ser abordado e justificativa), objetivos (geral e específicos), 

referencial teórico, metodologia, recursos necessários para o desenvolvimento do TCC, 

cronograma de execução e referências; 

 

II. esse Projeto deverá ser elaborado de acordo com o Manual de Normatização de 

Trabalhos Acadêmicos da UNIVASF e normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) vigentes; 

 

III. o orientador e co-orientador, quando aplicável, terão até 7 dias corridos, após o 

recebimento de qualquer parte do projeto pelo discente, para emitir um parecer 

individual com sugestões e/ou críticas sobre o material analisado. O projeto a ser 

corrigido e/ou modificado, deverá ser reelaborado pelo discente, em até 7 dias corridos, 

e devolvido ao respectivo orientador e co-orientador, para nova análise; 

 

IV. esta fase deverá ser concluída em até 60 dias corridos após o início do 9º (nono) 

período do Curso. 



 

Art. 29. Na Terceira Fase do TCC:  

 

I.  o orientador deverá indicar e convidar um Parecerista (Apêndice 11) para analisar o 

Projeto com base no Barema de Pontuação (Apêndice 6), o qual será enviado 

juntamente com o Projeto, obedecendo o calendário proposto; 

 

I. o orientador deverá indicar e convidar um Parecerista (Apêndice 10) para analisar o 

Projeto com base no Barema de Pontuação (Apêndice 5), o qual será enviado 

juntamente com o Projeto, obedecendo o calendário proposto; (Redação dada pela 

Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

II. o Parecerista deverá enviar ao orientador, a avaliação do Projeto no prazo máximo de 

15 dias após o recebimento deste; 

 

III. o orientador deverá agendar a data para apresentação do Projeto, respeitando o 

calendário proposto, devendo a mesma ser oficializada em formulário próprio e ser 

entregue ao Coordenador de TCC I (Apêndice 2), com no mínimo 15 dias de 

antecedência da apresentação; 

 

III. o orientador deverá  avaliar o discente, com base no Barema de Avaliação 

(Apêndice 4) e entregá-lo ao Coordenador de TCC I, respeitando os prazos do 

calendário prosposto; (Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-

CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

IV. esta fase deverá ser concluída em até 90 dias corridos do início do 9º (nono) 

período do curso; 

 

V. o discente que não cumprir com os prazos pré-definidos, sem justificativa plausível e 

documentada, poderá ser reprovado de acordo com decisão da Comissão de TCC. 

 

Art. 30. Na Quarta Fase do TCC: 

 

I. o discente deverá iniciar o desenvolvimento de seu trabalho, de acordo com o Projeto 

apresentado e aprovado na disciplina TCC I; 



 

I. o discente deverá iniciar o desenvolvimento de seu trabalho, de acordo com o Projeto 

aprovado na disciplina TCC I; (Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-

CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

II. a monografia deverá apresentar obrigatoriamente os seguintes itens: capa, folha de 

rosto, resumo em português, resumo em língua estrangeira, sumário, introdução (com 

tema do projeto, problema a ser abordado e justificativa), objetivos (geral e específicos), 

referencial teórico, metodologia, resultados, discussões, conclusões e referências; 

 

III. a redação da monografia deverá seguir rigorosamente o Manual de Normatização de 

Trabalhos Acadêmicos da UNIVASF e as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) vigentes; 

 

IV. esta fase deverá ser concluída em até 80 dias corridos do início do 10º (décimo) 

período do curso. 

 

Art. 31. Na Quinta Fase do TCC (Defesa do TCC): 

 

I. o orientador deverá definir a Banca Examinadora da Defesa (Apêndice 3) e agendar a 

data da apresentação pública, com antecedência mínima de 15 dias corridos, 

obedecendo o calendário definido pelo Coordenador do TCC II; 

 

I. o orientador deverá definir a Banca Examinadora da Defesa (Apêndice 2) e agendar a 

data da apresentação pública, com antecedência mínima de 15 dias corridos, 

obedecendo o calendário definido pelo Coordenador do TCC II; (Redação dada pela 

Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

II. após a aprovação da monografia pela Banca Examinadora de Defesa de TCC, o 

discente deverá providenciar, junto à biblioteca, a ficha catalográfica de seu TCC 

previamente à entrega das versões finais; 

 

III. o discente que não cumprir com os prazos pré-definidos, sem justificativa plausível 

e documentada, poderá ser reprovado de acordo com a decisão da Comissão de TCC; 



 

IV. esta fase deverá ser concluída, obedecendo o calendário proposto pelo Coordenador 

de TCC II. 

 

CAPÍTULO X 

DAS AVALIAÇÕES 

 

Art. 32. A integralização do processo de construção do TCC, na carga horária do curso, 

corresponde a 60 horas distribuídas em duas disciplinas, sendo uma ofertada no 9° (nono) 

semestre (TCC I) e a outra no 10° (décimo) semestre (TCC II), cada uma com carga horária 

de 30 h/02 créditos. 

 

Art. 33. Será considerado aprovado no TCC I, no 9° (nono) semestre, o discente que obtiver 

conceito final igual ou superior à média 7,0 (sete) de acordo com as normas institucionais.  

Parágrafo único. A nota final do TCC I será calculada através da média das notas atribuídas 

pelas avaliações do Parecerista, do orientador e do professor da disciplina TCC I (parte escrita 

e apresentação oral do Projeto), conforme os BAREMAS (Apêndices 5 e 6).  

Parágrafo único. A nota final do TCC I será calculada através da média das notas atribuídas 

pelas avaliações do Parecerista e do orientador, conforme os BAREMAS (Apêndices 4 e 5). 

(Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

Art. 34. Será considerado aprovado por média no TCC II, no 10° (décimo) semestre, o 

discente que obtiver conceito final igual ou superior à média 7,0 (sete) de acordo com as 

normas institucionais.  

Parágrafo único. A nota final do TCC II será calculada através da média das notas dos 

avaliadores da Banca de Defesa do TCC (parte escrita e apresentação oral da monografia), 

conforme BAREMA (Apêndice 7). 

Parágrafo único. A nota final do TCC II será calculada através da média das notas dos 

avaliadores da Banca de Defesa do TCC (parte escrita e apresentação oral da monografia), 

conforme BAREMA (Apêndice 6). (Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-

CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

Art. 35. O discente que obtiver nota inferior à 4,0 (quatro) em TCC I ou TCC II será 

sumariamente reprovado, obedecendo as normas institucionais. 



 

Art. 36. Caso o discente obtenha média maior ou igual à 4,0 (quatro) e inferior à 7,0 (sete) no 

Projeto e/ou Defesa do TCC, terá direito a um prazo de até 15 (quinze) dias corridos para que 

promova as modificações propostas no trabalho original.  

§ 1º Após as devidas correções, o discente poderá ser dispensado de uma nova exposição oral 

do seu trabalho. 

§ 2º Após a leitura e avaliação da segunda versão corrigida, o Parecerista, no TCC I, ou a 

Banca Examinadora, no TCC II,emitirá a nota final e decisiva.  

§ 2º Após a leitura e avaliação da segunda versão escrita corrigida pelo discente, o 

Parecerista, no TCC I, ou a Banca Examinadora, no TCC II, em um prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, emitirá a nota final e decisiva. (Redação dada pela Regulamentação nº 

01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

Art. 37. A decisão da banca examinadora será considerada soberana. 

 

Art. 38. Caso o discente seja reprovado, o mesmo deverá se matricular novamente na 

disciplina TCC I ou II, no semestre letivo seguinte. 

 

Art. 39. Com relação à Banca Examinadora de Defesa do TCC: 

 

I.  caberá ao orientador, definir a Banca Examinadora, a qual será constituída por: 

orientador e 3 (três) docentes efetivos da UNIVASF que tenham domínio no tema do 

TCC, sendo 2 (dois) membros titulares e 1 (um) membro suplente; 

 

II. o presidente da Banca Examinadora será o orientador ou o co-orientador, quando o 

primeiro estiver ausente; 

 

III. é permitida a substituição de 1 (um) membro titular por 1 (um) membro interno ou 

externo à instituição, na constituição da Banca Examinadora, desde que este possua 

formação em qualquer curso superior e domínio no tema do TCC; 

 

IV. a oficialização dos membros da Banca Examinadora será realizada pelo orientador 

através da entrega dos formulários disposto no Apêndice 3, devidamente preenchido, ao 

Coordenador de TCC II; 



 

IV. a oficialização dos membros da Banca Examinadora será realizada pelo orientador 

através da entrega dos formulários disposto no Apêndice 2, devidamente preenchido, ao 

Coordenador de TCC II; (Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-

CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

 

Art. 40. O discente deverá entregar 3 (três) exemplares do Projeto, encadernados em espiral e 

capa transparente, sendo destinados ao Parecerista, orientador e professor da disciplina TCC I, 

com no mínimo 15 dias de antecedência da apresentação. 

 

Art. 40. O discente deverá entregar 2 (dois) exemplares do Projeto, encadernados em espiral e 

capa transparente, sendo destinados ao Parecerista e ao orientador obedecendo os prazos do 

calendário prosposto; (Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-

CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

Art. 41. O discente deverá entregar 4 (quatro) ou 5 (cinco) exemplares da monografia, este 

último quando houver um co-orientador, encadernados em espiral e capa transparente, aos 

respectivos membros da Banca Examinadora, incluindo o suplente, com no mínimo 15 dias de 

antecedência da apresentação. 

 

Art. 42. A apresentação do Projeto será realizada em data, horário e local previamente 

divulgados pelo Coordenador do TCC I, sendo o tempo de apresentação entre 15 e 20 

minutos, e 10 minutos para comentários e/ou sugestões dos membros avaliadores (orientador 

e professor da disciplina TCC I); (Supressão aprovada pela Regulamentação nº 01/2014-

CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

Art. 42. A Defesa da Monografia será realizada em sessão pública, com data, horário e local 

previamente divulgados pelo Coordenador do TCC II, sendo o tempo de apresentação entre 

20 e 30 minutos, e 10 minutos de arguição para cada membro da Banca Examinadora. 

 

Art. 43. Encerrados os trabalhos de avaliação da Banca Examinadora, o Presidente da Banca 

encaminhará a Ata (Apêndice 8) e os BAREMAS devidamente preenchidos por cada 

membro, à Coordenação do Curso ou à Coordenação de TCC. 

 



Art. 43. Encerrados os trabalhos de avaliação da Banca Examinadora, o Presidente da Banca 

encaminhará a Ata de Defesa (Apêndice 7) e os BAREMAS devidamente preenchidos por 

cada membro, à Coordenação do Curso ou à Coordenação de TCC. (Redação dada pela 

Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

Art. 44. O não comparecimento do discente à sessão pública de Defesa de Monografia 

implicará na sua reprovação, salvo a ausência devidamente justificada, sendo a sessão 

remarcada pelo professor orientador em até 7 (sete) dias após o retorno às atividades normais 

pelo discente. 

 

Art. 45. Após a apresentação e aprovação da Defesa o discente deverá avaliar as sugestões 

que os membros da banca examinadora fizeram e fazer as devidas alterações, visando elaborar 

a versão final da monografia, incluindo na mesma a folha de aprovação da banca e a ficha 

catalográfica. 

 

Art. 46. O discente deverá entregar 02 (duas) cópias da versão final da Monografia ao 

Coordenador de TCC II, ambas gravadas em CD’s como arquivo “.pdf”, ficando um exemplar 

arquivado na biblioteca do Campus Petrolina e o outro no Colegiado de Ciências 

Farmacêuticas em até 15 dias corridos após a Defesa da Monografia. 

 

Art. 47. No caso de atraso na entrega da versão final, o acadêmico deverá encaminhar uma 

justificativa, que será analisada pela Coordenação do TCC, a qual poderá deferir ou não a 

solicitação.  

Parágrafo único. O indeferimento da justificativa do discente acarretará em reprovação no 

TCC II. 

 

Art. 48. O lançamento da nota do TCC II do discente junto ao sistema de controle acadêmico 

apenas será realizado mediante entrega da versão que ficará arquivada no Curso de Ciências 

Farmacêuticas, junto com o termo de finalização (Apêndice 4) e o termo de autorização para 

disponibilidade de Trabalho de Conclusão de Curso da UNIVASF. A entrega deste material 

deverá ser feita ao Coordenador de TCC II. 

 

Art. 48. O lançamento da nota do TCC II do discente junto ao sistema de controle acadêmico 

apenas será realizado mediante entrega da versão que ficará arquivada no Curso de Ciências 



Farmacêuticas, junto com o termo de finalização (Apêndice 3) e o termo de autorização para 

disponibilidade de Trabalho de Conclusão de Curso da UNIVASF. A entrega deste material 

deverá ser feita ao Coordenador de TCC II. (Redação dada pela Regulamentação nº 

01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 49. Comprovada a existência, no Projeto ou na Monografia, de fraude ou plágio por parte 

do discente, o trabalho será sumariamente reprovado por infração à ética acadêmica. 

 

Art. 50. Casos eventuais e omissos no presente regulamento serão dirimidos pela Comissão 

de TCC e se necessário, com auxílio da Coordenação do Curso, sendo ouvidos o docente 

orientador, o co-orientador e o discente, sempre se observando as normas dos conselhos 

superiores da UNIVASF. 

 

Art. 51. O presente regulamento entrará em vigor após a devida aprovação pelo Colegiado de 

Ciências Farmacêuticas. 

 

 

Petrolina, 12 de março de 2014 

 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Arlan de Assis Gonsalves 

Coordenador do Colegiado de Ciências Farmacêuticas 

Mat. SIAPE 1573401 UNIVASF 
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CEP.: 56.304-205 - Petrolina – PE, Telefone: (87) 2101-6862 
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO E CO-ORIENTAÇÃO DE TCC 
(PREENCHER OS DADOS COM LETRA DE FORMA) 

 

DADOS DO DISCENTE: 

NOME: _____________________________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________ 

TELEFONE: _________________________________________________________________  

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

DADOS DO ORIENTADOR: 

NOME: _____________________________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________ 

TELEFONE: ______________________ TITULAÇÃO: ______________________________  

COLEGIADO DE ORIGEM: ___________________________________________________ 

 

Comprometo-me a atuar como orientador do TCC do referido discente e a seguir rigorosamente 

o Regulamento Interno do CFARM N.º 01/2013. 

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

Possui Co-orientador? (   ) Sim  (   ) Não  Visto do Orientador: __________________________ 

DADOS DO CO-ORIENTADOR (quando houver): 

NOME: _____________________________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________ 

TELEFONE: ______________________ TITULAÇÃO: ______________________________  

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM: ___________________________________________________  

 

Comprometo-me a atuar como co-orientador do TCC do referido discente e a seguir 

rigorosamente o Regulamento Interno do CFARM N.º 03/2013. 

 

__________________________________ 

Assinatura 

TÍTULO PROVISÓRIO DO TCC: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ÁREA RELACIONADA AO TEMA DO TCC: 

____________________________________________________________________________ 

 

Petrolina – PE, _____ de ___________________ de _______. 
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APÊNDICE 2 
 

MARCAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO – TCC I 
(PREENCHER OS DADOS COM LETRA DE FORMA) 

 

NOME DO ORIENTADOR: 
 
 

NOME DO CO-ORIENTADOR (quando houver): 
 
 

NOME DO DISCENTE: 
 

 

TÍTULO DO PROJETO: 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

PARECERISTA: 

 

NOME: _____________________________________________________________________ 

CPF: __________________________ COLEGIADO DE ORIGEM: _____________________ 

TITULAÇÃO: ________________________________________________________________ 

 

APRESENTAÇÃO: 

 

DATA PREVISTA: _____ / _____/ ________   HORÁRIO:  _______________________ 

LOCAL: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Petrolina – PE, _____ de ___________________ de ________. 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

(Supressão aprovada pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 

12/03/2014).
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APÊNDICE 2 
 

MARCAÇÃO DE DEFESA DE MONOGRAFIA – TCC II 
(PREENCHER OS DADOS COM LETRA DE FORMA) 

 

NOME DO ORIENTADOR: 
 
 

NOME DO CO-ORIENTADOR (quando houver): 
 
 

NOME DO DISCENTE: 
 
 

TÍTULO DA MONOGRAFIA: 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA: 
 

EXAMINADOR 1 

NOME: _____________________________________________________________________ 

TITULAÇÃO: ________________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM: ___________________________________________________ 
 

EXAMINADOR 2 

NOME: _____________________________________________________________________ 

TITULAÇÃO: ________________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM: ___________________________________________________ 
 

SUPLENTE 

NOME: _____________________________________________________________________ 

TITULAÇÃO: ________________________________________________________________ 

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM: ___________________________________________________ 

DEFESA: 
 

DATA PREVISTA: _____ / _____/ ________ 

HORÁRIO: __________________________________________________________________ 

LOCAL: ____________________________________________________________________ 

 

Petrolina – PE, _____ de ___________________ de ________. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Orientador 

http://www.graduacao.univasf.edu.br/farmacia/
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APÊNDICE 3 

 

TERMO DE FINALIZAÇÃO DE TCC 
(PREENCHER OS DADOS COM LETRA DE FORMA) 

 
NOME DO DISCENTE: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Declaro para os devidos fins que realizei, em minha monografia, todas as 

correções/modificações solicitadas pelos membros de minha banca examinadora e que a cópia 

a qual está sendo entregue junto a este termo é a versão final da mesma. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do discente 

 

 

NOME DO ORIENTADOR: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Declaro para os devidos fins que fiz a última análise da versão final da monografia de meu 

orientando e que a mesma encontra-se apta para ser entregue à Coordenação de TCC do Curso 

de Ciências Farmacêuticas. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do orientador 

 

 

NOME DO CO-ORIENTADOR, (quando houver): 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Declaro para os devidos fins que fiz a última análise da versão final da monografia de meu co-

orientando de TCC e que a mesma encontra-se apta para ser entregue à Coordenação de TCC 

do Curso de Ciências Farmacêuticas. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do co-orientador 

 
 

ENTREGAR JUNTO A ESTE TERMO DUAS CÓPIAS DA VERSÃO FINAL DA MONOGRAFIA, EM 

ARQUIVO PDF GRAVADOS EM CD’S, PARA O COORDENADOR DE TCC II, JUNTO COM O 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIDADE DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO DA UNIVASF. 

 

Petrolina – PE, ______ de ___________________ de _______. 
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APÊNDICE 5 

 

BAREMA DE PONTUAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO – TCC I 
(PREENCHER OS DADOS  COM  LETRA DE FORMA) 

 

 

NOME DO EXAMINADOR: 

NOME DO DISCENTE: 
 

____________________________________________________________________________ 

 

Parte Escrita 

Observância das Normas de Redação de 

Trabalhos Científicos da UNIVASF. 

Nota do Examinador (0-10) 

1. Elementos pré-textuais  

2. Elementos textuais  

3. Elementos pós-textuais  

Apresentação 

Habilidades do discente Nota do Examinador (0-10) 

4. Conhecimento sobre o tema.  

5. Clareza de exposição, Capacidade de Expressão e 

Síntese. 

 

6. Linguagem Correta.  

7. Segurança e desenvoltura na apresentação.  

8. Adequação do Tempo de Apresentação (15-20 

minutos). 

 

9. Organização e Planejamento da Apresentação 

(Estrutura). 

 

PONTUAÇÃO TOTAL  

NOTA FINAL (PONTUAÇÃO TOTAL/9)  

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do examinador 

 

 

Petrolina – PE, ______ de ___________________ de ________. 

 

 

(Supressão aprovada pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 

12/03/2014).

http://www.graduacao.univasf.edu.br/farmacia/
mailto:cfarm@univasf.edu.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

COLEGIADO ACADÊMICO DO CURSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

Av. José de Sá Maniçoba, S/Nº - Campus Centro - Caixa Postal 252  

CEP.: 56.304-205 - Petrolina – PE, Telefone: (87) 2101-6862 

www.graduacao.univasf.edu.br/farmacia/          e-mail: cfarm@univasf.edu.br 

 

APÊNDICE 4 

 

BAREMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO DO DISCENTE PELO 

PROFESSOR ORIENTADOR – TCC I 
(PREENCHER OS DADOS  COM  LETRA DE FORMA) 

 

Prezado (a) Professor (a), 

Tendo em vista vossa fundamental colaboração nesta disciplina, solicitamos que assinale os aspectos 

listados no que diz respeito ao desempenho de atividade, no desenvolvimento do Projeto de TCC 

executado pelo (a) aluno (a) ___________________________________________________________. 

 

CONTEÚDOS DA AVALIAÇÃO NOTA* 

01- Assiduidade e pontualidade nos encontros.  

02- Habilidade em ler artigos em outros idiomas.  

03- Dedicação na realização das tarefas estipuladas pelo orientador  

04- Responsabilidade/Motivação para realizar o Projeto.  

05- Iniciativa em realizar tarefas por conta própria.  

06- Desempenho em relação ao cronograma estipulado pela disciplina.  

07- Desempenho em relação ao cronograma estipulado pelo orientador.  

08- Busca de conhecimento científico sobre o tema.  

09- Qualidade do trabalho atual.  

10- Avaliação geral do aluno.  

PONTUAÇÃO TOTAL  

NOTA FINAL (PONTUAÇÃO TOTAL/10)  

(*) Atribuir valores numéricos com uma casa decimal após a vírgula. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Nome do Professor-Orientador 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Professor-Orientador 

 

 

Petrolina – PE, ______ de ___________________ de ________. 

 

 

 

 

 

(Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014).
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APÊNDICE 6 

 

BAREMA DE PONTUAÇÃO DO PARECERISTA 
(PREENCHER OS DADOS  COM  LETRA  DE  FORMA) 

 

 

NOME DO DISCENTE: 

NOME DO ORIENTADOR: 

PARECERISTA: 

TÍTULO DO PROJETO:  

 

PROJETO – TCC I 

Itens a serem avaliados Nota do Parecerista (0-10) 

1. Relevância do Tema  

2. Fundamentação teórica do Projeto  

3. Descrição, adequação e viabilidade da metodologia 

ao prazo de realização do TCC 

 

4. Adequação dos objetivos ao tema proposto e à 

metodologia 

 

5. Adequação às normas técnicas de apresentação 

escrita de trabalhos científicos (Conforme as normas 

do curso) 

 

6. Apresentação e atualização de referências 

bibliográficas 

 

PONTUAÇÃO TOTAL  

NOTA FINAL (PONTUAÇÃO TOTAL/6)  

 

Parecer e Comentários sobre o Projeto 

 

 

 

PARECER FINAL 

 Aprovado. 

 Solicito modificações no Projeto de TCC 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Parecerista 

 

 

Petrolina – PE, ______ de ___________________ de _______. 

http://www.graduacao.univasf.edu.br/farmacia/
mailto:cfarm@univasf.edu.br


UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

COLEGIADO ACADÊMICO DO CURSO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

Av. José de Sá Maniçoba, S/Nº - Campus Centro - Caixa Postal 252  

CEP.: 56.304-205 - Petrolina – PE, Telefone: (87) 2101-6862 

www.graduacao.univasf.edu.br/farmacia/          e-mail: cfarm@univasf.edu.br 

 

APÊNDICE 5 

 

BAREMA DE PONTUAÇÃO DO PARECERISTA 
(PREENCHER OS DADOS  COM  LETRA  DE  FORMA) 

 

 

NOME DO DISCENTE: 

NOME DO ORIENTADOR: 

PARECERISTA: 

TÍTULO DO PROJETO:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

PROJETO – TCC I 

Itens a serem avaliados Nota do Parecerista (0-10) 

1. Relevância do Tema  

2. Fundamentação teórica do Projeto  

3. Descrição, adequação e viabilidade da metodologia ao 

prazo de realização do TCC 

 

4. Adequação dos objetivos ao tema proposto e à 

metodologia 

 

5. Adequação às normas técnicas de apresentação escrita de 

trabalhos científicos (Conforme as normas do curso) 

 

6. Apresentação e atualização de referências bibliográficas  

PONTUAÇÃO TOTAL  

NOTA FINAL (PONTUAÇÃO TOTAL/6)  

 

PARECER FINAL 

 Solicito modificações no Projeto (Nota < 7,0)*. 

 Não solicito modificações (Nota ≥ 7,0)**. 

 
(*) Ao solicitar modificações no Projeto, o discente deverá promover as devidas alterações e devolver ao 

Parecerista para nova avaliação.  

(**) Mesmo não solicitando modificações, o Parecerista poderá sugerir algumas mudanças ao discente, 

anexando o parecer a este Barema, sem necessidade de uma reavaliação. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Parecerista 

 

 

Petrolina – PE, ______ de ___________________ de _______. 
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Parecer e Comentários sobre o Projeto* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Os Comentários sobre o projeto, serão repassados ao aluno e ao orientador, para devida apreciação. 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Parecerista 

 

 

 

Petrolina – PE, ______ de ___________________ de _______. 

 

 

(Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014).
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APÊNDICE 6 

 

BAREMA DE PONTUAÇÃO DE DEFESA DA MONOGRAFIA 
(PREENCHER OS DADOS COM LETR DE FORMA) 

 

 

NOME DO DISCENTE: 
 

____________________________________________________________________________ 

 

Parte Escrita 

Itens do Trabalho  Nota do Examinador (0-10) 

1. Resumo e abstract  

2. Introdução  

3. Objetivos  

4. Referencial Teórico  

5. Metodologia  

6. Resultados  

7. Discussão  

8. Conclusões  

9. Observância das Normas de Redação de 

Trabalhos Científicos da UNIVASF (Elementos 

pré-textuais, textuais e pós-textuais). 

 

Apresentação 

Habilidades do discente Nota do Examinador (0-10) 

10. Clareza e uso adequado da linguagem  

11. Segurança e desenvoltura na apresentação  

12. Conhecimento sobre o tema  

PONTUAÇÃO TOTAL  

NOTA FINAL (PONTUAÇÃO TOTAL/12)  

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do examinador 

 

 

 

Petrolina – PE, em _______ de ___________________ de __________. 
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APÊNDICE 7 

 

ATA DA SESSÃO DE DEFESA DE MONOGRAFIA DO CURSO DE CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS 
(PREENCHER OS DADOS COM LETRA DE FORMA) 

 

 

Às _____ horas e _____ minutos do dia _____ de ________de ______, na sala de graduação 

do Curso de Ciências Farmacêuticas, da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF), realizou-se a ___ª sessão de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso II de 

autoria de ____ com o trabalho intitulado de: “_______”. Compunham a Banca Examinadora 

os professores: “titulação NOME” (Orientador - Examinador 1), designado Presidente da 

Sessão, “titulação NOME” (Examinador 2) e “titulação NOME” (Examinador 3). A sessão 

pública foi aberta pelo Presidente da Banca “titulação NOME”, que apresentou a Banca 

Examinadora e o candidato. Após a exposição, seguiu-se o processo de arguição do acadêmico 

________. Em seguida, a Banca Examinadora se reuniu a fim de avaliar o desempenho do 

discente, sendo atribuídas as notas por cada examinador, e realizada a média. O Examinador 1 

atribuiu nota ____, seguido pela nota do Examinador 2 _____ e, por conseguinte, o 

Examinador 3 _____, obtendo média de _____. A Banca Examinadora decidiu, por 

unanimidade, que: (  ) o trabalho está aprovado por média; (   ) o trabalho deverá ser 

modificado e reencaminhado para reavaliação; (   ) o trabalho está reprovado. Nada mais 

havendo a relatar a sessão foi encerrada às______ horas. 

.  

 

 

 

 

__________________________________________ 
Examinador 1 

(Presidente da Banca) 

 

 

 

 

___________________________________________ 
Examinador 2 

 

 

 

 

___________________________________________ 
Examinador 3 
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APÊNDICE 8 

 

 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE DEFESA DE MONOGRAFIA 
(PREENCHER OS DADOS COM LETRA DE FORMA) 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins que, no dia ______ de _________ de _______, 

TITULAÇÃO E NOME DO PROFESSOR, participou da Banca Examinadora de Defesa do 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado de: “___________”, do discente NOME, do Curso 

de Ciências Farmacêuticas.  

Composição da Banca: NOME (examinador 1) 

                                      NOME (examinador 2)  

                                      NOME (ORIENTADOR 

 

 

 

 

______________________________________ 

Coordenador de TCC II  

 

_________________________________________ 

Coordenador do Curso de Ciências Farmacêuticas 
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APÊNDICE 9 

 

 

DECLARAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE TCC 
(PREENCHER OS DADOS COM LETRA DE FORMA) 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins que TITULAÇÃO E NOME DO PROFESSOR 

orientou a monografia de TCC intitulado de: “___________”, do discente do Curso de Ciências 

Farmacêuticas NOME DO DISCENTE no período de Mês/Ano a Mês/Ano. 

 

 

 

______________________________________ 

Coordenador de TCC II  

 

 

_________________________________________ 

Coordenador do Curso de Ciências Farmacêuticas 
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APÊNDICE 10 

 

 

CONVOCAÇÃO DO PARECERISTA 
(PREENCHER OS DADOS COM LETRA DE FORMA) 

 

 

Considerando a Regulamentação Interna de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do 

Curso de Ciências Farmacêuticas, venho por meio deste, convidar o TITULAÇÃO E NOME 

DO PROFESSOR, para emissão de parecer sobre o Projeto do discente NOME DO 

DISCENTE, intitulado: “__________”, sob minha orientação.  

 

 

________ _____________________________ 

Assinatura do Orientador 
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APÊNDICE 10 

 

 

CONVOCAÇÃO DO PARECERISTA 
(PREENCHER OS DADOS COM LETRA DE FORMA) 

 

 

Considerando a Regulamentação Interna de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso 

de Ciências Farmacêuticas, venho por meio deste, convidar o TITULAÇÃO E NOME DO 

PROFESSOR, para emissão de parecer sobre o Projeto do discente NOME DO DISCENTE, 

intitulado: “__________”, sob minha orientação.  

 

 

________ _____________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

 

Petrolina – PE, ______ de ___________________ de _______. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(DESTACAR NA LINHA PONTILHADA) 

RECIBO DE ANUÊNCIA 

 

Declaro que eu TITULAÇÃO E NOME DO PROFESSOR, aceito emitir parecer sobre o 

Projeto do discente NOME DO DISCENTE, intitulado: “__________”, sob orientação do 

TITULAÇÃO E NOME DO PROFESSOR ORIENTADOR, dentro do prazo estipulado conforme o 

Regimento Interno CFARM nº 001/2013. 

 

________ _____________________________ 

Assinatura do Parecerista 

 

 

Petrolina – PE, ______ de ___________________ de _______. 

 

 

(Redação dada pela Regulamentação nº 01/2014-CFARM/UNIVASF, em 12/03/2014). 
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