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O presente Regulamento do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) de Bacharelado em Administração tem 

por finalidade disciplinar o processo de elaboração, 

apresentação e avaliação do TCC da Faculdade Montes 

Belos (FMB), com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais e em conformidade com os Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPC), com o Regimento 

Interno da FMB, com as legislações específicas e 

demais normas internas da Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís Montes Belos/GO, 2017 
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RESOLUÇÃO Nº 056/2017-SGFMB 

 

Aprova o Regulamento do Núcleo Docente 

Estruturante - NDE do Curso Bacharelado 

em Engenharia Agronômica da Faculdade 

Montes Belos. 

 

Considerando o disposto no Regimento Interno Arts 30 a 33, incisos e 

parágrafos. 

O CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE MONTES BELOS - CONSUP  APROVOU E O 

(A) DIRETOR (A) GERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS E 

REGIMENTAIS, SANCIONA A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Núcleo Docente Estruturante -NDE do 

Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica da Faculdade Montes Belos, cujo 

inteiro teor se publica em anexo. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

São Luís de Montes Belos, 13 de janeiro de 2017. 

 

ProfºMs. Paulo Eustáquio Resende Nascimento 

Diretor Geral FMB 
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REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: 

ENGENHARIA AGRONÔMICA FMB 

 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade curricular obrigatória do 

Curso de Engenharia Agronômica prevista em lei pelo, do Conselho Nacional de 

Educação, o qual dispõe que “o Trabalho de Conclusão de Curso é componente 

curricular obrigatório, desenvolvido individualmente, com conteúdo a ser fixado 

pelas Instituições de Educação Superior em função de seus Projetos Pedagógicos”.  

Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso consiste numa pesquisa individual 

orientada e devidamente desenvolvida sob a modalidade de Artigo Científico, 

numa das áreas definidas no artigo 10 do presente regulamento, no âmbito do 

Curso de Engenharia Agronômica.  

Art. 3º O objetivo geral do Trabalho de Conclusão de Curso é propiciar aos 

acadêmicos do curso de graduação em Engenharia Agronômica a oportunidade 

para demonstrar o grau de habilidade adquirido durante o Curso, o 

aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, a consulta de 

bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação e 

crítica Engenharia Agronômica.  

Art. 4º O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser realizado num período total de, 

pelo menos, 60 (sessenta) horas de atividades, disponibilizada no ultimo  período 

sob a orientação de um professor com conhecimento específico em elaboração de 

projeto de pesquisa (Trabalho de Conclusão de Curso) e um professor orientador 

para acompanhar a execução do projeto e a transformação do mesmo em artigo 

científico  
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§ 1º As atividades do Trabalho de Conclusão de Curso devem ser realizadas 

durante os períodos letivos, sendo que o prazo para a entrega do Trabalho 

de Conclusão de Curso obedecerá ao cronograma divulgado no início de 

cada semestre pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso.  

§ 2º Somente poderá ser matriculado na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso, o acadêmico que já tiver cursado e obtido a aprovação 

na disciplina Desenvolvimento do Conhecimento Científico ou Metodologia 

do Trabalho Científico.  

Art. 5º As atividades de Trabalho de Conclusão de Curso devem ser cumpridas 

pelos acadêmicos do Curso de Engenharia Agronômica  matriculados no 10º 

semestre.  

Art. 6º Ao juízo do orientador, os recessos acadêmicos podem ser considerados 

períodos normais de realização das atividades de Trabalho de Curso.  

Art. 7º As atividades que excederem à carga horária mínima de 60 (sessenta) horas 

não serão computadas no histórico escolar.  

Art. 8º O Trabalho de Conclusão de Curso é parte integrante da grade curricular.  

Art. 9º O desenvolvimento da atividade de Trabalho de Conclusão de Curso 

consiste em duas fases:  

I - Elaboração do Projeto de Iniciação Científica com o desenvolvimento do 

referencial teórico  

a) escolha do tema;  

b) pesquisa bibliográfica compatível com o tema;  

c) elaboração e entrega de fichamentos e relatórios para a composição do 

referencial teórico do artigo científico;  
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II – Desenvolvimento do projeto à campo ou laboratório, formatação e entrega da 

versão definitiva do Trabalho de Curso:  

a) elaboração do Artigo, aproveitando o referencial teórico;  

b) apresentação de relatórios periódicos durante todo o semestre;  

c) realização das correções apontadas pelo professor orientador;  

d) entrega do artigo científico, conforme disposição constante no 

cronograma semestral; f) entrega da versão prévia do Trabalho de 

Conclusão de Curso aos participantes da Banca Examinadora;  

e) apresentação do artigo científico perante a Banca Examinadora e, caso 

reste solicitado, correções apontadas pelos professores examinadores que 

vierem a compor a Banca.  

f) entrega da versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso à 

Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso, nos termos do presente 

regulamento e em data prevista no calendário.  

Art. 10. Para a elaboração do Trabalho de Conclusão de  Curso, o aluno deverá 

optar por uma das seguintes áreas da Engenharia Agronômica:  

I – Melhoramento Genético e Biotecnologia;  

II – Integração Lavoura Pecuária e Floresta;  

III – Extensão Agropecuária;  

IV – Manejo Integrado de Pragas Agrícolas;  

V – Manejo Integrado de Doenças de Plantas;  

VI – Manejo Integrado de Plantas daninhas;  
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VII – Meio Ambiente;  

VIII – Física e Mecânica do Solo;  

IX – Química e Fertilidade do Solo;  

X – Adubos e Adubação;  

XI – Nutrição Mineral de Plantas;  

XII - Fertirrigação;  

XIII – Irrigação e Drenagem;  

XIV – Administração Rural;  

XV – Contabilidade Rural;  

XVI – Grandes Culturas;  

XVII – Fruticultura;  

XVIII – Olericultura; 

XIX – Silvicultura; 

XX- Climatologia; 

XXI- Paisagismo Floricultura Parques e Jardins; 

XXII- Qualidade e Processamento de Alimentos de origem Vegetal e Animal; 

XXIII- Armazenamento Vegetal; 

XXIV- Tecnologia de Sementes; 

XXV- Uso e Aplicação de Defensivos Agrícolas; 
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XXVI- Topografia e Geoprocessamento; 

XXVII- Nematologia; 

XXVIII- Construções Rurais e Ambiência; 

XXIX- Bovinocultura de Leite e Corte; 

XXX- Zootecnia; 

Parágrafo único. Caso o acadêmico opte por tema que não se enquadre em 

nenhuma das áreas previstas neste artigo, deverá encaminhar proposta 

acompanhada da indicação do professor orientador à Coordenação de Trabalho de 

Conclusão de Curso, que emitirá parecer a respeito.  

Art. 11. A escolha do orientador é feita em função do tema a ser trabalhado 

concomitantemente com a disponibilidade dos professores do turno em que o 

acadêmico cursa na IES.  

Art. 12. Durante o desenvolvimento das atividades de Trabalho de Conclusão  de 

Curso, o acadêmico deverá:  

I - cumprir, a carga horária  durante o semestre na atividade de Trabalho de 

Conclusão de Curso, incluídas nessas horas as atividades de pesquisa em 

biblioteca, fichamentos, entrevista, prática de campo, formatação, redação e 

apresentação.;  

II - comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos 

encontros previstos com o orientador;  

III - escolher o tema e o orientador;  

IV - cumprir, improrrogavelmente, o cronograma semestral divulgado pela 

Coordenação de Curso;  
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V - desenvolver as atividades necessárias à redação do Trabalho de 

Conclusão de Curso;  

VI - buscar a fidelidade de autoria no Trabalho de Conclusão de Curso, não 

se nomeando autor de palavras, conceitos, pensamentos, trechos etc. que 

não foram por si próprio escritos, sob pena de incorrer na penalidade de 

reprovação sumária.  

 

Art. 13. Fica assegurado a cada acadêmico um orientador para o desenvolvimento 

do Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Do Professor Orientador  

 

Art. 14. Estará apto a orientar o Trabalho de Curso todo docente do Curso de 

Engenharia Agronômica, devendo, preferencialmente, possuir título de Mestre ou 

Doutor e, obrigatoriamente, estar ministrando aulas no turno em que o acadêmico 

esteja cursando.  

Art. 15. Cada orientador poderá ter, no máximo, 12 (doze) orientandos, e no 

mínimo 3 (três) orientandos.  

§ 1º Casos excepcionais deverão ser comunicados à Coordenação de Curso 

para as devidas apreciações expressas.  

§ 2º Na hipótese de o professor possuir mais de 12 (doze) orientandos, o 

pagamento pela orientação quedará restrita ao máximo previsto no caput 

deste artigo.  
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Art. 16. Com base na distribuição, de cada semestre letivo, das disciplinas aos 

Professores da IES que compõem as turmas, serão delimitadas as áreas para as 

orientações dos Trabalhos de Conclusão de Curso.  

Art. 17. O orientador deverá:  

I - cumprir, improrrogavelmente, o cronograma semestral divulgado pela 

Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso;  

II - assinar, no início do semestre letivo, termo de aceite entre acadêmico e 

professor, podendo rever esse compromisso, justificadamente;  

III - orientar o acadêmico em dia e horário prefixados com o mesmo, 

conforme previsto no termo de aceite, e preencher a DECLARAÇAO DE 

ORIENTAÇÂO em ANEXO IV. 

IV - orientar o Trabalho de Conclusão de Curso somente nas dependências 

da FMB;  

V - solicitar, regularmente, os fichamentos (de forma física) e relatórios aos 

alunos;  

VI - entregar o relatório mensal a Coordenação de TCC das atividades 

desenvolvidas com o orientando até o dia 20 (vinte) para o devido 

pagamento das orientações;  

VII - marcar juntamente com o orientando, comunicando por escrito ao 

Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso autorização para o 

orientando apresentar a defesa do trabalho concluído perante a Banca 

Examinadora;  

VIII - apresentar a nota final do orientando ao Coordenador de Trabalho de 

Conclusão de Curso, conforme calendário acadêmico.  
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Art. 18. Em caso de impedimento do orientador, deverá substituí-lo um professor 

indicado pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Da Avaliação  

 

Art. 19. Serão considerados elementos de avaliação:  

I - as apreciações registradas pelo professor e/ou orientador;  

II - a frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos 

encontros realizados com o professor e/ou o orientador; 

III - a apresentação física e oral do projeto de pesquisa e, da mesma 

maneira, do artigo científico para defesa junto à Banca Examinadora.  

Art. 20. Em sua avaliação, o professor orientador levará em conta:  

I - o interesse do acadêmico;  

II - a assiduidade nos encontros programados;  

III - o cumprimento das etapas do plano de trabalho;  

IV - os relatórios parciais escritos, solicitados pelo orientador;  

V - o conteúdo e a forma do trabalho final.  

Art. 21. No Trabalho de Conclusão de Curso, o acadêmico deverá entregar ao 

professor orientador o projeto de iniciação científica, os fichamentos, os relatórios 

e o referencial teórico. Parágrafo único. As atividades do Trabalho de Curso 

(Projeto e Artigo Científico) deverão ser entregues ao(à) professor(a) 



REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BACHARELADO EM 
ENGENHARIA AGRONÔMICA 

 
 

 

13 
 

orientador(a) em 03(três) vias: digitada, conforme orientações da Coordenação e 

datas previstas no cronograma de Trabalho de Conclusão de Curso.  

Art. 22. A nota de N1 vai de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). A nota de N2 será composta 

pela entrega da fundamentação teórica e metodológica, cronograma e referenciais 

bibliográficos que foram citados no corpo do projeto e apresentação oral do 

projeto à banca avaliadora, aos quais será atribuída nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).  

Parágrafo único. O aluno que não se submeter à apresentação oral do projeto de 

pesquisa não terá nota atribuída a N2, o que redundará na reprovação da disciplina 

trabalho de curso.  

Art. 23. No Trabalho de Conclusão de Curso, o aluno deverá entregar ao professor a 

sua versão final do Trabalho de Curso, bem como os fichamentos e relatórios 

solicitados pelo orientador.  

Art. 24. No Trabalho de Conclusão de Curso, a nota de N1 será atribuída em função 

do desenvolvimento de toda a parte escrita do artigo científico, dos fichamentos e 

relatórios solicitados pelo orientador, aos quais será atribuída nota de 0,0 (zero) a 

10,0 (dez). A nota de N2 será atribuída pela Banca Examinadora e variará de 0,0 

(zero) a 10,0 (dez).  

§ 1º Em sua avaliação, a Banca Examinadora levará em consideração o 

trabalho escrito e a apresentação oral.  

§ 2º O aluno que não se submeter à defesa oral será, automaticamente, 

reprovado em Trabalho de Conclusão de  Curso.  

§ 3º O aluno que obtiver conceito menor que 7,0 (sete) na defesa terá o 

prazo de 05 (cinco) dias para entregar o Trabalho de Curso devidamente 

corrigido, atendendo a todas as orientações da Banca Examinadora. Caso 

novamente obtenha nota inferior a 7,0 (sete), será considerado reprovado, 

conseqüentemente será vedada a sua colação de grau, havendo o mesmo de 
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renovar sua matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. 

Todo processo de avaliação estará disponível na ATA de DEFESA em ANEXO 

I. 

Art. 25. Caso seja constatada pelo orientador, pelos integrantes da Banca 

Examinadora ou pela Coordenação a ocorrência de plágio, o acadêmico será 

reprovado sumariamente, devendo cursar a disciplina novamente.  

 

Da Banca Avaliadora do Projeto de Iniciação Científica  

 

Art. 26. O acadêmico da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso deverá 

defender o projeto de iniciação científica, de forma oral, perante uma Banca 

Avaliadora, constituída pelo orientador e, preferencialmente mais 02 (dois) 

professor da IES, previamente indicado pela Coordenação do Curso de Engenharia 

Agronômica ou Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso.  

Art. 27. O agendamento do acadêmico para a participação na Banca Avaliadora 

dependerá da anuência expressa do orientador da disciplina de trabalho de curso, 

munido de relatório detector de plágio. O aluno devera preencher a CARTA 

CONVITE PARA BANCA em ANEXO II. 

Art. 28. A prévia defesa do Trabalho de Curso perante a Banca Avaliadora consiste 

em:  

I - apresentação oral do projeto de iniciação científica pelo acadêmico no 

tempo, máximo, de 15 (quinze) minutos;  

II - questionamento por parte dos integrantes da Banca Avaliadora no 

tempo, máximo, de 15 (quinze) minutos para cada integrante;  
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III - deliberação sigilosa entre os integrantes da Banca Avaliadora para 

atribuição da nota do acadêmico;  

IV - divulgação da nota do acadêmico e lavratura da ata de avaliação.  

Art. 29. A nota NII consistirá na média aritmética obtida da soma das avaliações 

das atividades desenvolvidas durante o período de orientação e da nota atribuída 

pela Banca Avaliadora.  

Art. 30. O não comparecimento do acadêmico na Banca Qualificadora implica 

reprovação sumária na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso.  

 

Da Banca Examinadora de Defesa do Trabalho de Curso  

 

Art. 31. A defesa do artigo científico será realizada pelo acadêmico que estiver 

matriculado na disciplina (10º semestre), perante uma Banca Examinadora, 

constituída pelo orientador e mais 02 (dois) professores da IES, sendo um indicado 

pelo Orientando, e outro, pela Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica. 

§ 1º Os integrantes da Banca Examinadora deverão atuar na área do tema 

objeto do Trabalho de Conclusão de  Curso.  

§ 2º A Banca Examinadora deverá, ser composta por docentes da 

Instituição, podendo ser aceito a  participação de terceiro integrante 

externo,  desde que seja um profissional da área sem vinculo de parentesco 

com o discente.  

§ 3º Os membros da Banca Examinadora não poderão ter nenhum grau de 

parentesco com o orientando e nem entre si.  



REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE BACHARELADO EM 
ENGENHARIA AGRONÔMICA 

 
 

 

16 
 

Art. 32. Os integrantes da Banca Examinadora deverão receber do aluno 01 (uma) 

cópia escrita da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, para leitura, em 

até 10 (dez) dias antes da defesa.  

Parágrafo único. Caso esse prazo não seja observado, a data prevista para 

realização da Banca Examinadora ficará automaticamente cancelada, sendo 

necessário novo agendamento com a Coordenação de Trabalho de Conclusão de 

Curso. O participante da Banca Examinadora receberá uma DECLARAÇAO DE 

PARTICIPAÇÂO DE BANCA em ANEXO III. 

Art. 33. A defesa do artigo científico perante a Banca Examinadora consiste em:  

I - apresentação oral pelo acadêmico no tempo, máximo, de 20 (vinte) 

minutos;  

II - questionamento por parte dos integrantes da Banca Examinadora no 

tempo, máximo, de 15 (quinze) minutos para cada integrante;  

III - resposta do aluno aos questionamentos da Banca no tempo, máximo, de 

10 (dez) minutos;  

IV - deliberação sigilosa entre os integrantes da Banca Examinadora para 

atribuição da nota do acadêmico;  

V - divulgação da nota do acadêmico e lavratura da ata de defesa.  

Art. 34. Se, por motivos de força maior ou caso fortuito, algum dos integrantes da 

Banca Examinadora não comparecer no dia marcado para sua realização, a 

Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso ou a Coordenação do Curso de 

Engenharia Agronômica, nesta ordem, de imediato, substituirá o membro faltante, 

ou, nomeará um professor da Instituição para integrar a Banca, no sentido de se 

evitar o adiamento desta. Parágrafo único. Em caso de extrema necessidade, o 

adiamento de uma Banca somente poderá ocorrer mediante a autorização 

expressa da Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso, com a ciência e 
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concordância da Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica, do acadêmico 

e demais integrantes da Banca.  

 

Da Coordenação de Trabalho de Conclusão de  Curso  

 

Art. 35. As atividades de Trabalho de Conclusão de Curso serão coordenadas e 

dirimidas pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso, sob a supervisão 

da Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica.  

Art. 36. A Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica, por intermédio de 

seu(sua) Gestor(a), escolhe um professor do Curso de Engenharia Agronômica 

para ser o(a) Coordenador(a) de Trabalho de Conclusão de Curso, com aprovação 

da Diretoria da Faculdade Montes Belos (FMB). 

Parágrafo único. A escolha do(a) Coordenador(a) será feita considerando, dentre 

outros critérios, titulação, tempo de experiência no magistério superior, tempo de 

experiência em orientação de Trabalho de Conclusão de  Curso e disponibilidade 

de carga horária.  

Art. 37. Compete ao(à) Coordenador(a) de Trabalho de Conclusão de Curso:  

I - estabelecer o cronograma das atividades de Trabalho de Conclusão de 

Curso a cada início de semestre;  

II - elaborar um cadastro detalhado das áreas de pesquisa e respectivos 

professores do Curso de Engenharia Agronômica, para facilitar a escolha de 

orientadores pelos acadêmicos;  

III – organizar e promover a celebração formal do vínculo de orientação dos 

professores com os acadêmicos, prevendo os plantões de atendimento para 
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as devidas orientações, bem como manter atualizado o vínculo entre 

orientador e orientando;  

IV - manter informada a Coordenação do Curso de Engenharia Agronômica 

sobre o andamento das atividades de Trabalho de Conclusão de Curso, 

externando, ao final de cada semestre, a avaliação qualitativa das atividades 

desenvolvidas em cada fase;  

V - constituir e organizar as Bancas Examinadoras;  

VI - acompanhar o processo de avaliação dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso, podendo, inclusive, vir a compor as Bancas Avaliadora e/ou 

Examinadora;  

VII - organizar e manter atualizado em arquivo os Trabalhos de Conclusão 

de Curso dos acadêmicos do Curso de Engenharia Agronômica;  

VII - responsabilizar-se frente à Secretaria pela lista final de freqüência e 

notas de Trabalho de Conclusão de Curso, a partir das informações enviadas 

pelos professores orientadores;  

VIII - informar, nos prazos adequados, possibilidades de bolsas de iniciação 

científica ou outras formas de financiamento à pesquisa, aos acadêmicos e 

professores;  

IX - levantar a bibliografia indicada pelos orientadores junto à biblioteca da 

FMB, para eventuais aquisições;  

X - cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento.  

Art. 38. A Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso é avaliada pelo 

Colegiado do Curso de Engenharia Agronômica, a cada 02(dois) anos.  
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Das Disposições Gerais  

 

Art. 39. Qualquer modalidade de fraude (plágio) comprovada é considerada falta 

grave, sujeita à reprovação sumária, sem prejuízo das sanções disciplinares 

previstas no Regimento Geral da Faculdade Montes Belos.  

Art. 40. Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão conservados, em arquivos 

próprios.  

Art. 42. Este regulamento com seus anexos entra em vigor na data de sua 

aprovação pelo Colegiado do Curso de Engenharia Agronômica da FMB e pode ser 

alterado por sugestão ou necessidade de novas adaptações.  

 

 

 

 

 

São Luis de Montes Belos/GO, 2017. 


