
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

Segundo a resolução Nº 069/2017, de 14 de novembro de 2017 (BRASIL, 2017), que dispõe sobre a 

aprovação das alterações das Normas Acadêmicas dos Cursos de Graduação do IFSULDEMINAS em seu 

artigo 73 estabelece os objetivos do TCC: 

 

I. Possibilitar ao discente a iniciação à pesquisa, dando-lhe condições para a publicação de 

artigos e trabalhos científicos; 

II. Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso; 

III. Garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática profissional, inserida na 

dinâmica da realidade local, regional e nacional; 

IV. Subsidiar o processo de ensino, contribuindo para a realimentação dos conteúdos 

programáticos das disciplinas integrantes do currículo. 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser apresentado pelo aluno matriculado no 10º 

semestre, em comum acordo com o seu orientador, sendo destinado a essa atividade 16h40min. O tema a ser 

desenvolvido deverá ser apresentado em um pré-projeto específico, dois semestres antes do aluno sair para o 

Estágio Curricular Supervisionado, para avaliação por um comitê específico e se necessário, submissão ao 

CEUA (Comitê de Ética em Uso Animal).  

O aluno deverá optar por assunto de interesse de sua livre escolha em acordo com seu orientador, a  

partir de um caso clínico ou a partir de uma revisão de literatura, ou ainda da apresentação de trabalho (s) 

científico (s) desenvolvido (s) por ele, durante o curso de graduação, descrevendo-o e comparando-o aos 

dados de literatura e revisão bibliográfica sobre o assunto. Esta monografia deve ter sua realização 

acompanhada pelo docente orientador, auxiliando o aluno na sua elaboração. O trabalho final deverá ser 

entregue seguindo normas pré-estabelecidas por comissão específica de orientações para pesquisa e 

publicações. 

 

Para a aprovação, o aluno deverá atentar-se aos seguintes critérios:  

 

Relevância do assunto escolhido;  

Formulação do problema e/ou hipótese;  

Estrutura do trabalho dentro das normas que serão previamente estabelecidas;  

Utilização do método científico;  

Citações dentro das normas da ABNT;  

Conclusão;  

Referências bibliográficas;  

Apresentação oral;  



 

A defesa do Trabalho de Conclusão de Curso ocorrerá em sessão pública, em horário previamente 

agendado e divulgado. Após a sessão será lavrada ata de defesa de TCC, na qual constarão: dia e horário da 

defesa, nome do aluno, título do trabalho, nomes dos membros da banca, aprovação ou reprovação e nota 

obtida pelo aluno, numa escala de zero (0) a dez (10), e será feito encaminhamento à Seção de Registros 

Acadêmicos (SRA) para providências necessárias à colação de grau. 

As Bancas Examinadoras do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) serão realizadas ao final de 

cada semestre letivo, sendo compostas por três membros, sendo dois docentes do Curso de Medicina 

Veterinária e/ou médicos veterinários e pelo professor orientador do TCC do aluno em questão. 

O trabalho final deverá ser confeccionado, apresentado e entregue seguindo normas institucionais 

pré-estabelecidas (Normas e Padrões para Elaboração de Trabalhos Acadêmico-Científicos, Monografias e 

Teses – disponíveis em site da Biblioteca Monteiro Lobato). 

O Colegiado do Curso nomeará um professor do quadro do Curso de Medicina Veterinária como 

Coordenador de TCC, para coordenar todas as atividades referentes ao TCC. 

 

 

Coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso – Prof. Dr. Luís Felipe Afonso Toledo 


