
                                                                                                 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

COORDENADORIA DO CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

RESOLUÇÃO n° 02/2020 

 

 

Define critérios para a elaboração 

de Trabalho de Conclusão de Curso 

para a integralização do Curso de 

graduação em Farmácia da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

 

A COORDENADORIA DO CURSO DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS tendo em vista o que dispõe o anexo à RESOLUÇÃO – 

CEPEC Nº 1507, tópico 8, do curso de graduação em Farmácia da UFG, 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - O desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será 

obrigatório para a integralização do curso de graduação em Farmácia, devendo ser 

desenvolvido de forma simultânea ao curso podendo ser realizado de forma individual 

ou em grupo de até 2 (dois) estudantes. 

 

Art. 2º- A atividade de que trata o Art. 1º deverá ser oficializada, em formulário 

próprio (Anexo I), pelos estudantes e respectivos orientadores no decorrer da disciplina 

TRABALHAM DE CONCLUSÃO DE CURSO I. 

 

§ 1º - O orientador deverá ser um(a) professor(a), do quadro de servidores 

permanentes da UFG, com formação compatível com o tema a ser trabalhado pelo 

estudante ou de outra Instituição de Ensino Superior, desde que, aprovado pelo Conselho 

Diretor. O professor orientador deverá possuir título mínimo de especialista. 
 

§ 2º - Em caso de impossibilidade do(a) orientador(a) continuar exercendo a sua 

função, deverá comunicar o fato, imediatamente, à Coordenadoria do Curso de 

Farmácia e ao estudante para que sejam tomadas as providências cabíveis. 

 

§ 3º – Será de responsabilidade do(a) orientador(a), agendar com os estudantes 

as datas para as atividades inerentes ao desenvolvimento do TCC. 

 

Art. 3° - O TCC poderá gerar: artigo científico original, artigo de revisão, artigo 

de opinião ou ser redigido na forma de monografia.  
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Parágrafo único - Para o desenvolvimento do TCC, poderão ser utilizados 

dados provenientes de atividades de pesquisa, de extensão, de estágios diversos ou da 

literatura científica, relativos a qualquer uma das linhas de atuação do farmacêutico.  

 

Art. 4° - Para concluir o TCC o estudante deverá realizar, como parte da 

disciplina de TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II, uma exposição oral do 

trabalho desenvolvido perante uma banca, composta por 3 (três) titulares e 1 (um) 

suplente tendo, o orientador como presidente dela. 

 

§ 1º - O tempo para a exposição do TCC será de 20 a 30 minutos sendo 

destinados em seguida 10 minutos para arguições e esclarecimentos por parte de cada 

membro da banca. 

 

§ 2º - Em sequência a banca examinadora emitirá a sua avaliação de acordo com 

os critérios pré-estabelecidos (Anexo II), sendo considerado aprovado o candidato que 

obtiver no mínimo a nota 6,0 corresponde à nota 2 (N2) do processo avaliativo da 

disciplina de TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II. 

 

§ 3º - Caberá ao professor(a) orientador(a) realizar outras avaliações da 

aprendizagem que resultarão na nota 1 (N1) da disciplina de TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO II, em atendimento ao que estabelece o Regulamento Geral 

dos Cursos de Graduação (RGCG/UFG). 

 

Art. 5° - Será de responsabilidade do professor(a) coordenador(a) do 

componente curricular, Trabalho de Conclusão do Curso II, definir e tornar público o 

período e o local para as apresentações dos TCC’s e organizar os materiais relativos a 

essa atividade. 

 

Parágrafo único - Caberá ao acadêmico (a) agendar com antecedência mínima 

de até 15 (quinze) dias do início das apresentações dos TCC’s, a data e o horário em 

comum acordo com o(a) orientador(a) para a apresentação do trabalho. 

 

Art. 6º - A versão final do TCC deverá ser disponibilizada no Repositório 

Institucional da Universidade Federal de Goiás (RI/UFG), conforme RESOLUÇÃO 

CEPEC Nº 1611R, reeditada com as alterações introduzidas pela Resolução CEPEC Nº 

1674, de 10/07/2020. 

 

Art. 7º – Caberá ao aluno(a) orientando(a) o envio do arquivo digital da versão 

final do TCC para a Coordenação de Curso, bem como do formulário de metadados 

devidamente preenchido. 

 

Art. 8º - O TCC independente do formato deverá apresentar capa, Termo de 

Ciência e de Autorização (TECA), folha de rosto, ficha catalográfica, ata/folha de 

aprovação, resumo em português e em outra língua e as palavras-chave. As instruções 

de formatação estão previstas no Anexo III, desta resolução. 
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Art. 9º – Após o recebimento do arquivo digital do Trabalho de Conclusão de 

Curso e o Formulário de Metadados a Coordenação do curso de Farmácia realizará a 

conferência e emitirá parecer ao interessado e ao professor(a) coordenador(a) do 

componente curricular para consolidação da disciplina. 

 

Art. 10º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor da 

Faculdade de Farmácia (FF/UFG). 

 

 

Art. 11º - A presente resolução entrará em vigor a partir da data de sua 

aprovação pelo Conselho Diretor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de 

Goiás revogando-se a Res. nº 01/2015, desta Coordenadoria. 

 

 

 

 

 

Goiânia, 14 de outubro de 2020. 

 

 
Prof.ª Dra. Joana D`Arc Ximenes Alcanfor 

Coordenadoria do Curso de Farmácia / UFG 
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ANEXO I 

 

 

Oficialização do orientador do Trabalho de Conclusão do Curso 

 

 
Este formulário deverá ser preenchido pelo(s) estudantes e respectivos 

orientadores, no decorrer da disciplina TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I. 

 

 

Tema do trabalho:................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 

 

Aluno(s):.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Telefone(s):.......................................................................................................................... 

e-mail(s):.............................................................................................................................. 

 

Orientador:........................................................................................................................... 

Telefone............................................................................................................................... 

e-mail................................................................................................................................... 
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ANEXO II 

 

                                           

Aspectos a serem avaliados pelos membros da banca examinadora do Trabalho de 

Conclusão do Curso – Nota 2 (N2) 
 

Aluno(a)s:................................................................................................................... ..................................... 
 

 

1 – Em relação à forma de apresentação, verificar se:                Valor (até 1,0 ponto) 
 

1.1. Os autores citados no corpo do trabalho constam nas referências bibliográficas 

apresentadas 
 

Valor total do item  

  

2 – Em relação ao conteúdo:                                                      Valor (até 4,0 pontos) 
 

2.1. Avaliar se o conteúdo se articula com o tema do trabalho proposto  

2.2. Verificar se está relatado no corpo do TFC a metodologia adotada, quando o 

trabalho desenvolvido for de pesquisa experimental 
 

2.3. Avaliar a redação quanto à clareza  

2.4. Verificar se o trabalho apresenta uma sequência lógica (introdução, 

desenvolvimento e conclusão) em sua elaboração 
 

Valor total do item  

  

3 – Em relação ao tema:   Valor (até 2,0 pontos) 
3.1. Verificar se o tema estudado possui relevância no contexto da área farmacêutica  

3.2. Avaliar se o tema desenvolvido não se limita a repetir outros trabalhos já 

realizados 
 

3.3. Avaliar se o trabalho apresenta reflexões ou sugestões em face de problemas 

levantados a partir da realidade estudada 
 

Valor total do item  

  

4 – Em relação à apresentação do trabalho:                               Valor (até 3,0 pontos) 
 

4.1. Verificar se as cópias do TFC foram entregues aos membros da banca com a 

devida antecedência 
 

4.2. Domínio do assunto: considerar a coerência e relevância dos aspectos 

apresentados 
 

4.3. Capacidade de comunicação: clareza, objetividade, postura  

4.4. Capacidade de organização: sequência na apresentação, tempo dispendido, 

distribuição dos conteúdos 
 

Valor total do item  

  

TOTAL: Somatório dos pontos atribuídos    

 

 

 

Assinatura dos membros da banca: 
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ANEXO III 

 

 

Orientações para envio do TCCG 

 

1. Enviar para a Coordenação de Curso de Graduação de Farmácia: 

 

a) Formulário de metadados (anexo IV). O arquivo deve permitir que os textos sejam 

copiados. 

 

b) Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (TCCG) em formato de texto 

(monografia, artigo, relatório etc.). O PDF do trabalho deverá seguir os critérios dos 

próximos itens: 

 

 

 Orientações iniciais: 

 

a) Renomear o arquivo do TCCG para: 

TCCG – nome do curso - nome completo do autor na forma direta – ano de defesa com 

quatro dígitos 

 

Exemplo: TCCG - Farmácia - João Alves da Silva - 2019 

arquivo. 

PDF e um áudio, por exemplo, 

cada um deve ser renomeado da mesma forma, adicionando a indicação da parte, no 

final. 

 

Exemplo: 

“TCCG - Farmácia - João Alves da Silva – 2019 - Parte 1” 

“TCCG - Farmácia - João Alves da Silva – 2019 - Parte 2” 

 

b) Verificar se o PDF do trabalho possui as primeiras páginas na seguinte ordem: 

 

◦ 1º página: 

Capa ▪ deve conter os elementos obrigatórios: a)Nome da Instituição; b)Nome completo 

do autor; c)Título; d)Local; e)Ano; 

 

◦ 2º página: 

Termo de Ciência e de Autorização - TECA (Conforme modelo disponível na 

RESOLUÇÃO – CEPEC Nº 1674) ▪ deve ser assinado pelos alunos e orientador e, 

posteriormente scaneado e salvo em PDF;  

Obs.: As assinaturas devem ser originais sendo assinadas no próprio documento. 

Imagens coladas não serão aceitas. 

 ▪ para o TCCG ser inserido no Repositório Institucional (RI), o TECA deve possuir a 

marcação em “sim” na autorização para publicação. 
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◦ 3º página: 

Folha de rosto ▪ deve conter os elementos obrigatórios: a)Nome completo do autor; 

b)Título; c)Natureza; d)Nome completo do orientador/coorientador; e)Local; f)Ano; 

 

◦ 4º página:  

Ficha catalográfica ▪ a ficha catalográfica pode ser gerada automaticamente pelo site do 

Sibi/UFG( www.bc.ufg.br); 

 

◦ 5º página: 

Folha de aprovação ▪ deve conter, sem prejuízo de outros dados, os elementos 

obrigatórios: a)Data de aprovação; b)Título; c)Nome completo dos membros da banca; 

d)Assinatura de todos os membros da banca. 

 

c)Conferir se o título do trabalho que aparece na capa, TECA, folha de rosto e ficha 

catalográfica são idênticos ao título que aparece na folha de aprovação/ata de defesa 

(muita atenção para os casos em que a banca muda o título do trabalho). Sempre 

prevalece o título aprovado pela banca. 

 

d)Verificar se o PDF do trabalho possui: 

◦ Resumos em língua vernácula e estrangeira; 

◦ Palavras-chave em língua vernácula e estrangeira. 

 

e)Independente da concordância com a disponibilização eletrônica, é imprescindível o 

envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF do TCCG. Nesse caso o TECA deve 

possuir a marcação em “não” na autorização para publicação. Deve-se renomear o 

arquivo conforme exemplo abaixo: 

 

Embargado - TCCG – Farmácia - João Alves da Silva – 2019 
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ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO DE METADADOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO NO RI/UFG 

 
Unidade acadêmica Faculdade de Farmácia – FF (RG) 

Nome do curso: Farmácia (RG) 

Título do trabalho: Preencher com primeira letra maiúscula e todo resto minúsculo. Nomes próprios 

entram com inicial maiúscula e siglas de caixa alta entram com caixa alta. Não usar 

ponto final. 

Título em outro idioma:  

Data defesa: Exemplo: 31 março 2018 

 
Nome completo do(s) 

autor(es): 

Iniciar cada nome em letra maiúscula Ex.: João Alves da Silva 

Citação (ABNT) SOBRENOME, Nome. Título. Ano de publicação. Quantidade de folhas. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação) - Nome da unidade acadêmica, Universidade, 

local, Ano de defesa. 

 

Exemplo 

 

SILVA, João Alves da. A biblioteconomia no século XXI. 2018. 51 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação) - Faculdade de Informação e Comunicação, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018. 

 

Para mais de um autor: 

 

SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Título. Ano 

de publicação. Quantidade de folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) 

- Nome da unidade acadêmica, Universidade, local, Ano de defesa. 

E-mail:  

 
Orientador(a): Iniciar cada nome em letra maiúscula Ex.: João Alves da Silva 

E-mail:  

 
Nomes completos dos membros da banca: 

1)  

Iniciar cada nome em letra maiúscula Ex.: João Alves da Silva 

2)  

3)  

4)  

 
Palavras-chave: Somente a primeira letra da palavra-chave deve ser em maiúscula. 

Caso seja frase, também, somente a primeira letra da palavra-chave 

deve ser em maiúscula, exceto nomes próprios. 

Palavras-chave (outro idioma):  

 
Resumo: 

 

Abstract: 
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ANEXO V 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR  
VERSÕES ELETRÔNICAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DE GRADUAÇÃO NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UFG 
 
 Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 

Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio do Repositório Institucional 

(RI/UFG), regulamentado pela Resolução CEPEC nº 1204/2014, sem ressarcimento dos 

direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9.610/98, o documento conforme permissão 

assinalada abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação 

da produção científica brasileira, a partir desta data.  

 O conteúdo dos Trabalhos de Conclusão dos Cursos de Graduação 

disponibilizado no RI/UFG é de responsabilidade exclusiva dos autores. Ao 

encaminhar(em) o produto final, o(s) autor(a)(es)(as) e o(a) orientador(a) firmam o 

compromisso de que o trabalho não contém nenhuma violação de quaisquer direitos 

autorais ou outro direito de terceiros. 
 
1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação 
(TCCG): 
 
Nome(s) completo(s) do(a)(s) autor(a)(es)(as):  

 

Título do trabalho: 

 
2. Informações de acesso ao documento:  
 
Concorda com a liberação total do documento [   ] SIM [ ] NÃO1 
 

 Independente da concordância com a disponibilização eletrônica, é 

imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF do TCCG. 

Assinatura(s) do(a)(s) autor(a)(es)(as)
2 

Ciente e de acordo: 
 

                                                 
1
Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. Após esse período, a possível 

disponibilização ocorrerá apenas mediante: a) consulta ao(à)(s) autor(a)(es)(as) e ao(à) orienta- dor(a); b) novo 

Termo de Ciência e de Autorização (TECA) assinado e inserido no arquivo do TCCG. O documento não será 

disponibilizado durante o período de embargo.  

Casos de embargo:  

- Solicitação de registro de patente;  

- Submissão de artigo em revista científica;  

- Publicação como capítulo de livro. 
2
 As assinaturas devem ser originais sendo assinadas no próprio documento. Imagens coladas não serão aceitas. 



                                                                                                         

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás 
Rua 240 esquina com a 5ª Avenida, s/n, Setor Leste Universitário, Goiânia - Go – CEP:74 605 220 

Fone: (62)3209-6044 

 

          Assinatura do(a) orientador(a)²                                 Data: ____ / ____ / ____ 

 

ANEXO VI – Folha de aprovação 
 

 

 

Nome do(s) aluno(s) 

 

 

Título do trabalho 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado para a obtenção de grau de 

Bacharel em Farmácia à Faculdade de 

Farmácia da Universidade Federal de 

Goiás 

 

 

 

Data da aprovação: ___/____/____ 

 

 

 

Membros da Banca: 

 

 

Nome do Professor 

Orientador 

Formação 

Instituição de Ensino 

 

 

 

Nome do Professor 

Formação 

Instituição de Ensino 

 

 

 

 

Nome do Professor 

Formação 

 
 


