
 Universidade Federal de Juiz de Fora 
Departamento de Nutrição 

Curso de Nutrição 

 
 

 
 
COMISSÃO DE TCC 
Profa. Dra. Ana Paula Boroni Moreira 
Prof. Dr. Renato Moreira Nunes 
 
DISCIPLINA: NUT 042 - Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  Carga Horária: 30h Período: 100 

  
EMENTA 
Desenvolvimento de trabalho de pesquisa individual sob orientação de um docente da UFJF, constando de 
trabalho sobre tema específico da área de Nutrição e apresentação pública dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso. 
 
OBJETIVO 
Oportunizar ao acadêmico a iniciação à pesquisa científica tendo como base os conhecimentos construídos 
durante o Curso e complementados com a capacidade investigativa no decorrer do trabalho. 
 
METODOLOGIA 
- A atividade didática desta disciplina deve ser totalmente do acadêmico, que deve desenvolver pesquisa ou 
coletar dados de forma remota respeitando as diretrizes do isolamento em laboratórios, hospitais, 
ambulatórios, unidades de alimentação e nutrição ou na área da saúde pública  
- Orientação e supervisão do trabalho de pesquisa. 
 
AVALIAÇÃO 
- Apresentação oral VIA WEBCONFERÊNCIA do TCC, seguindo o manual do aluno. 
- Apresentação escrita do trabalho de pesquisa concluído. 
- A média aritmética das notas atribuídas resultará na nota final da disciplina. Será considerado aprovado o 
acadêmico que obtiver nota final igual ou superior a 6,0. 
 
 
IMPORTANTE: 
A tabela abaixo contém as orientações para entrega e organização do TCC para o semestre letivo corrente. 
Sugerimos que o orientador encaminhe uma cópia para os seus orientados enfatizando as datas que devem 
ser observadas segundo o modelo geral proposto 
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PARA CONCLUSÃO DE TRABALHO DE CURSO 
 

Nome do Professor:____________________________________________________________ 
Nome do Aluno:_______________________________________________________________ 
Semestre Letivo: 2021/1  

Atividade Prazo 
RESPONSABILIDADE DO ORIENTADOR 
- Entrega do título do TCC e nome do aluno e definição dos membros da banca 
(Via preenchimento de formulário online) 
- Marcação de horário de apresentação da sala de Web Conferencia* 
(Via preenchimento de formulário online) 
 
*Atenção: a apresentação do TCC pode ocorrer na plataforma em que a disciplina 
for desenvolvida, sem a obrigatoriedade de utilização das salas de Web 
conferencia organizadas pelo CGCO 

 

Até o dia 26/08/2021 

RESPONSABILIDADE DO ALUNO 
- Encaminhar um exemplar de seu trabalho de conclusão de curso ao orientador 
(de acordo com cada orientador) 
-  Encaminhar um resumo do TCC para os membros de sua banca de avaliação  
- Encaminhar os certificados preenchidos (digitados) para o orientador (certificados 
de orientação e participação da banca), além da declaração de concordância do 
discente 

Até dia 26/08/2021      

RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO TCC 
- Divulgação no site da Coordenação do Curso de Nutrição: Data, horário e 
membros da banca para a apresentação do TCC  

Até o dia 30/08/2021 

RESPONSABILIDADE DO ORIENTADOR 
- Conferir todos os documentos encaminhados pelos alunos. O orientador deve 
assinar a ata e arquivar 

- Encaminhar os certificados para Coordenação de curso para assinatura digital 
- Encaminhar a declaração de concordância do discente para a comissão de TCC  

 
E-mail coordenação: coord.nutricao@icb.ufjf.br 

 

Até dia 30/08/2021 
 

Apresentação oral do TCC: 
• Apresentação Remota (10 minutos de defesa + 20 minutos de arguição) 
 

 

Data: 08 a 10/09/2021  
13 e 14/09/2021      

RESPONSABILIDADE DO ALUNO 
Entrega de 1 (uma) cópia digital da versão final do TCC ao orientador e à comissão 
de TCC (após considerações do orientador e banca). A entrega da versão final 
condiciona a liberação da nota no SIGA 
 
E-mail: tcc.nutricao.ufjf@gmail.com   

 

Até 17/09/2021 

RESPONSABILIDADE DO ORIENTADOR 
 - Lançamento da nota no SIGA 
 

 

Até 20/09/2021      
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