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TÍTULO

REGULAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DEFIS, DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO CENTO-OESTE, UNICENTRO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  10 O  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  TCC,  tem  sua  caracterização  e 
obrigatoriedade  definida  em  regulamento  próprio  da  UNICENTRO,  aprovado  pela  resolução 
058/2006-CEPE/UNICENTRO, de 02/06/2006.

CAPÍTULO II

DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO TCC E DE SEU PROJETO

Art. 20 O DEFIS considera que o acadêmico vai desenvolver seu TCC, quando do 
recebimento da intenção deste.

§ 10 A intenção do TCC deve ser confeccionada na forma de projeto, seguindo as 
normas da Diretoria de Pesquisa da UNICENTRO, propondo um tema de interesse do Curso de 
Física.

§  20 Temas  envolvendo  Ensino  de  Física,  Física  Geral  e  Física  Aplicada  são 
considerados de interesse do Curso. Outros temas próximos devem ser analisados e aprovados pelo 
Conselho Departamental.

§  30 O projeto  deve  ser  protocolado  como “Projeto de  TCC” e  encaminhado  ao 
DEFIS, até a data determinada em edital, descrito no artigo 50 deste regulamento.

§ 40 No projeto  o acadêmico  deve indicar  ou solicitar  ao DEFIS a indicação  de 
orientador. 

Art. 30 O TCC deve ser apresentado na forma de uma monografia versando sobre o 
tema do projeto, aprovado pelo Conselho Departamental do DEFIS.

Parágrafo único. As regras para a estruturação da monografia constam no Anexo I 
deste regulamento.

Art. 40 Considera-se a versão final do TCC, a monografia entregue ao DEFIS após 
sua aprovação pela banca examinadora com as correções indicadas pela referida banca. 

Parágrafo único. As regras para a estruturação da versão final do TCC constam no 
Anexo I deste regulamento.
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CAPÍTULO III

DOS PRAZOS

Art.  50 Cabe ao DEFIS publicar,  todo ano, edital  com os prazos para entrega do 
projeto, monografia e versão final do TCC, bem como os prazos de entrega das avaliações parciais 
feitas pelos orientadores. 

§ 10 O edital deve ser publicado no início do período letivo, logo no primeiro mês.

§ 20 O edital  deve  fixar  prazo para  o projeto ser  protocolado  pelo acadêmico,  e 
avaliado pelo Conselho Departamental, ainda no segundo semestre do ano letivo anterior àquele em 
que será desenvolvido o TCC. 

§ 30 O edital deve prever prazo diferente para entrega do novo projeto, ao acadêmico 
reprovado no TCC. 

§ 40 O prazo para a entrega da versão final do TCC não deve ser superior a 15 dias da 
data da defesa.

 Art. 60 O DEFIS deve publicar novo edital, em prazo estipulado no edital que trata o 
Art.  50,  relacionando  os  projetos  aprovados,  com os  nomes  dos  seus  respectivos  acadêmicos  e 
orientadores.

CAPÍTULO IV

DAS OBRIGAÇÕES DO ORIENTADOR

Art. 70 – Cabe ao professor orientador acompanhar o desenvolvimento do TCC em 
todas as suas etapas e apresentar os seguintes formulários ao DEFIS, com seus respectivos prazos:

I – Ficha de aceite (anexo II deste regulamento), quando do aceite da orientação;

II – Parecer do projeto (anexo III), quando do aceite da orientação;

II – Ficha de acompanhamento (anexo IV) nos prazos estipulados pelo DEFIS em 
edital.

Art.  80 –  O  professor  orientador  deve  instruir  seu  aluno  a  fazer  todas  as 
reformulações no projeto de TCC, que julgar necessárias.

Parágrafo único. O projeto reformulado deve ser encaminhado novamente ao DEFIS, 
para sua aprovação.

Art.  90 –  É  obrigatória  a  participaração  do  professor  orientador  na  banca  de 
avaliação.

Art.  100  – O professor  orientador  deve  comunicar  imediatamente  o  DEFIS,  com 
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justificativa, caso decida desistir da orientação.

CAPÍTULO V

DAS OBRIGAÇÕES DO ACADÊMICO

 Art. 110 É responsabilidade do acadêmico preparar o projeto de TCC e executá-lo 
nos prazos estabelecidos.

Art. 120 Cabe ao acadêmico protocolar a intenção de TCC e entregar a monografia e 
versão final nos prazos estipulados em edital.

Art. 130 O acadêmico deve analisar junto com seu orientador as alterações indicadas 
por ele em seu projeto de TCC, apresentando novo projeto, se necessário.

 Art. 140 O acadêmico deve acatar as alterações indicadas pela banca de avaliadores, 
em sua monografia, para a confecção da versão final.

 Art. 150 O acadêmico que for reprovado no TCC deve protocolar novo projeto de 
acordo com edital que trata o Art. 40.

CAPÍTULO VI

DO PROCESSO DE AVALIÇÃO DO TCC

Art. 160 O TCC é avaliado por uma banca composta por três professores nomeados 
pelo Conselho Departamental, sendo um deles o professor orientador.

Art. 170 A banca deve formalizar seu resultado através de formulário próprio, onde 
deve constar o nome do candidato, tema do trabalho e nota de 0 a 10 (anexo V), o qual deve ser 
entregue à Chefia do DEFIS, até 24 horas após a defesa.

Parágrafo  único.  A  nota  deve  ser  registrada  até  a  primeira  casa  decimal,  em 
algarismos arábicos e por extenso.

Art.  180 É  considerado  aprovado  o  acadêmico  cujo  TCC alcançar  nota  igual  ou 
superior a 7,0 (sete vírgula zero).

Art. 190 A banca deve preencher o termo de aprovação do TCC (anexo VI), se for o 
caso, e entregar em duas vias à Chefia do DEFIS, até 24 horas após a defesa.

Parágrafo  único.  Uma  das  vias  do  termo  de  aprovação  deve  ser  entregue  ao 
acadêmico, pelo DEFIS, para que este o insira na versão final do TCC, conforme Anexo I.

Art. 200 O DEFIS deve registrar a nota do TCC somente após o acadêmico entregar a 
versão final, conforme Anexo I.
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Art.  210 O  responsável  pelo  registro  da  nota  do  aluno  no  Sistema  de  Controle 
Acadêmico é o vice-chefe do DEFIS.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 220 Os casos omissos por este Regulamento, devem ser decididos no Conselho 
Departamental do DEFIS.

 Art. 230  Este Regulamento entra em vigor a partir de sua publicação pelo Conselho 
Deliberativo de Área.
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ANEXO I

DO REGULAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DO DEPARTAMENTO 

DE FÍSICA

REGRAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA MONOGRAFIA DO TCC



REGRAS PARA A ESTRUTURAÇÃO DA MONOGRAFIA DO TCC

I. Informações Gerais

O acadêmico  deverá  entregar  seu  Trabalho  de  Conclusão  de Curso (TCC)  no 
Departamento de Física (DEFIS), até a data estabelecida. O TCC tem que ser entregue 
em três vias, encadernadas com espiral.

A  versão  final  do  TCC,  após  a  defesa,  deve  ser  entregue  no  DEFIS  com  as 
seguintes características:
- encadernada com capa dura na cor preta;
- a primeira capa deve mostrar as mesmas informações da folha capa do TCC (vide item 
1 da seção II), com letras douradas, e
- a lateral da capa deve mostrar, em letras douradas, as seguintes informações:

TCC – ano – DEPARTAMENTO DE FÍSICA
- inserir o termo de aprovação após a folha de rosto.

II. Estrutura da Monografia do TCC

0. Introdução
A seguir está indicada a estrutura da monografia do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) para os alunos do curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual 
do Centro-Oeste (UNICENTRO).

É  importante  que  o  texto  escrito  apresente  uma  leitura  atenta  e  objetiva  da 
literatura correspondente ao assunto pesquisado. A linguagem científica requer precisão e 
clareza em sua exposição. Simplicidade e objetividade devem ser palavras de ordem na 
composição do texto escrito, de forma a não suscitar ambigüidades e imprecisões, visto 
que a linguagem científica é informativa.

Recomenda-se que o texto seja escrito em terceira pessoa, de modo impessoal, 
evitando-se escrevê-lo na primeira pessoa do singular. Porém, admite-se que seja escrito 
na primeira pessoa do plural. Desta forma, mantém-se a imparcialidade no tratamento de 
dados e informações apresentadas. 

Na redação do trabalho, é importante seguir  norma culta da língua portuguesa, 
evitando-se linguagens e expressões de uso coloquial.

1. Folha Capa

Deve constar nome do autor, logo no início da margem superior; título do trabalho, 
centralizado no meio da folha; local da instituição onde será apresentado (cidade) e ano 
de entrega, localizados logo acima da margem inferior.

O título deve ser digitado em fonte tamanho 14, negrito e centralizado. Os demais 
itens são digitados em fonte 12, sem negrito e centralizados. O espaço entre linhas é 
simples. O uso de maiúsculas e minúsculas fica a critério do autor.

2. Folha de rosto

Possui  os  mesmos  elementos  da  capa,  com  acréscimo,  abaixo  do  título,  da 
natureza do trabalho a ser apresentado (trabalho de conclusão de curso), objetivo pelo 
qual o trabalho foi feito, nome da instituição. Após estas informações, em novo parágrafo 
vem o nome do professor-orientador. Utilizar fonte 12, sem negrito; o espaço entrelinhas 
deve ser simples e o alinhamento deve ser feito do meio da folha para a margem direita,  
justificado.



3. Folha de dedicatória (opcional)

Elemento  pelo  qual  o  autor  presta  sua  homenagem a  alguém ao  dedicar  seu 
trabalho. Deve ser escrito no meio da folha e alinhado à direita. A forma de escrever é 
livre para cada autor. Não se coloca o título “Dedicatória”.

4. Folha de agradecimentos (opcional)

Elemento pelo qual o autor agradece a todos que colaboraram com seu trabalho. O 
título  AGRADECIMENTOS figura  logo  abaixo  da  margem  superior,  centralizado,  em 
maiúscula e negrito. A forma de escrever é livre para cada autor. Utilize tamanho 12, 
espaço entrelinhas duplo e alinhamento justificado. 

5. Folha de Epígrafe (opcional)

A epígrafe  é  uma citação apresentada pelo  autor,  relacionada ao conteúdo do 
trabalho  e  seguida  da  indicação  da  autoria.  Pode  também  constar  na  abertura  dos 
capítulos. A forma de escrever é livre para cada autor.

6. Folha de resumo na língua vernácula

O resumo é um texto redigido de forma objetiva, clara, concisa e sintética sobre o 
trabalho. Ele tem o objetivo de fornecer ao leitor subsídio suficiente para que ele decida 
sobre a conveniência da leitura do texto inteiro.

Essa folha consiste em um resumo do trabalho na língua original em que foi escrito, 
com destaque dos principais elementos do conteúdo pesquisado. O resumo deve possuir 
de 300 a 500 palavras e não deve ultrapassar uma página.

O título RESUMO deve ser escrito em maiúscula, negrito e centralizado. Segue-se 
o texto, em um único parágrafo, sem recuo, fonte tamanho 12 e alinhamento justificado. 
Como se trata de elemento pré-textual, o espaço entrelinhas pode ser definido pelo autor.

Ao final do resumo, vêm as palavras-chave do trabalho, precedidas da expressão 
Palavras-chave: em negrito. As palavras-chave são separadas por ponto final. Coloque 
no máximo 5 palavras-chave.

7. Folha de resumo em língua inglesa

É igual ao resumo da língua vernácula, com diferença de que vem escrito em inglês 
e intitulado ABSTRACT. 

8. Folha de Lista de Figuras

A lista de figuras ou ilustrações é feita de acordo com a ordem apresentada no 
trabalho, com a indicação do título e da página onde se encontra cada uma das figuras.

No interior do texto sua identificação (legenda) aparece na parte inferior, em fonte 
menor  que  a  do  texto  (fonte  tamanho  10),  precedida  do  indicativo  correspondente 
(Figura), seguido do número de ocorrência em algarismo arábico e ordem consecutiva, do 
título ou legenda explicativa e da fonte de onde foi extraída (se não for da autoria do autor 
da monografia). O espaço entrelinhas deve ser simples.

As figuras no interior do texto devem ser inseridas o mais próximo possível  do 
trecho a que se referem.

9. Folha de Lista de Tabelas



A lista de tabelas é feita de acordo com a ordem apresentada no texto, com a 
indicação do título e da página onde se encontra cada uma das tabelas. 

No interior do texto, as tabelas são identificadas por um título colocado na parte 
superior das mesmas, precedido da palavra Tabela e número de ocorrência em algarismo 
arábico e ordem consecutiva.  As fontes citadas e notas eventuais aparecem na parte 
inferior da tabela e, assim como o título, são digitadas em fonte menor que a do texto 
(fonte tamanho 10). O espaçamento entrelinhas é simples.

Devem ser inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem e, se não 
couberem em uma folha, continuarão na seguinte com o título repetido no início. Fios 
horizontais fecham as tabelas. Deve-se evitar usar fios para divisões internas.

10. Folha da Lista de Abreviaturas e Siglas

Constitui  uma lista de abreviaturas ou siglas utilizadas no trabalho, escritas em 
ordem alfabética, com as respectivas significações.

Quando uma sigla aparecer no interior do texto pela primeira vez, escrever-se-á 
seu  nome  por  extenso,  seguido  da  abreviatura  entre  parênteses.  Após  a  primeira 
referência, pode-se citar apenas a sigla ou abreviação.

11. Folha de Lista de Símbolos

 A lista de símbolos é feita e acordo com a ordem apresentada no trabalho, com a  
indicação da página onde é usado pela primeira vez.

12. Sumário

Representa a enumeração das divisões do trabalho (capítulos/tópicos/seções), na 
ordem em que se sucedem, com suas respectivas páginas. O sumário também serve para 
facilitar a localização das diferentes partes do trabalho. Não deve ser confundido com o 
índice e os elementos pré-textuais não devem constar no sumário. 

Logo  após  a  margem  superior,  escreve-se  o  título  SUMÁRIO em  negrito  e 
centralizado. Em seguida, vêm os indicativos numéricos de cada capítulo/tópicos/seção, 
alinhados  à  esquerda  e  interligados  por  pontos  aos  números  das  páginas  onde  se 
encontram. O número correspondente às páginas deve estar alinhado à direita.

A  primeira  folha  a  ser  numerada  é  a  do  resumo.  No  entanto,  todas  as  folhas 
anteriores devem ser contadas. Antes da introdução, as folhas devem ser numeradas em 
algarismos românicos, posicionados na parte inferior, central. A partir da introdução, deve-
se iniciar a contagem, com algarismos arábicos, posicionados no canto superior direito.

13. Introdução

A introdução é parte do trabalho que introduz o leitor no tema em pauta. Ela deve 
ser escrita de maneira a fornecer, resumidamente, uma visão geral da pesquisa realizada, 
situando problema no contexto trabalhado, esclarecendo os objetivos gerais e específicos 
no projeto. Nela também estão contidas as justificativas do tema abordado, incluindo a  
metodologia utilizada (apenas indicação). Apesar de estar disposta nas páginas iniciais do 
corpo da monografia, a introdução é mais facilmente elaborada quando os capítulos e a  
conclusão já tiverem sido redigidos, pois é nessa fase que se tem a visão do conjunto da 
monografia e a distribuição dos capítulos.

a) Introdução ao assunto: deve ser bastante geral; contextualizar o problema trabalhado; 
argumentar sobre a sua relevância.
b) informações da literatura: tornam a introdução mais específica ao assunto;
c) colocação da questão estudada: especificar os objetivos do trabalho;



d) atividades desenvolvidas: dar uma idéia geral de como foi desenvolvido o trabalho.

Sua introdução deve responder às seguintes quatro perguntas:

• Qual será o tema trabalhado?
• Porque este tema foi escolhido?
• Para quem e de que forma o estudo oferecerá contribuição?
• Como será realizada a monografia?

14. Parte teórica (Teoria: revisão bibliográfica, modelos, técnicas experimentais, etc.)

15. Parte experimental (Descrição de medidas; materiais e métodos).

16. Resultados e Discussões

a) Quais as respostas que você encontrou?
b) Descrição dos resultados: deve ser clara e objetiva, resumindo os achados principais  
que serão detalhados em tabelas e figuras;
c) Ilustrações dos resultados: tabelas e figuras são muito importantes; seu número deve 
ser o menor possível, e elas devem ser construídas com cuidado para incluir todas as 
informações necessárias com clareza.
d) O que estas respostas significam?
e) Como elas ajudam a resolver o problema?
f) Quais as dificuldades encontradas?

17. Conclusões

a) Descrição dos dados à luz da literatura;
b) Descrição das possíveis fontes de erros e seu efeito sobre os dados;
c) Se seus experimentos falharam, quais as sugestões para corrigir o problema?
d) Quais as perspectivas de continuidades do trabalho?

18. Referências Bibliográficas (normas da ABNT)

As referências devem constar no trabalho de acordo com o sistema de chamada 
utilizado  nas  citações:  sistema  numérico  ou  sistema  autor-data.  Se  for  o  sistema 
numérico, devem ser numeradas consecutivamente, na ordem em que aparecem no texto 
e  colocadas  no  final  do  trabalho.  No  sistema  autor-data,  as  referências  devem  ser 
dispostas em ordem alfabética.

Tanto um sistema como outro requerem que o título  REFERÊNCIAS venha logo 
após a margem superior, centralizado, em negrito e maiúscula.

As referências são redigidas com espaço entrelinhas simples e fonte 12, alinhada à 
margem  esquerda  e  destacadas  umas  das  outras  por  um  espaço  duplo.  O  recurso 
tipográfico escolhido (sublinhado, negrito ou itálico) para destacar certos elementos das 
referências, deve ser o mesmo do início ao fim da seção.

19. Anexos

Os  anexos  são  documentos  complementares  ao  trabalho  que  esclarecem  ou 
comprovam seu conteúdo. Constituem cópias de documentos que, devido sua extensão 
ou sua especificidade, não cabem no corpo do texto. Devem ser inseridos logo após as 
referências bibliográficas e identificados com letras maiúsculas ou números arábicos na 
seqüência da palavra  Anexo. Este título deve ser escrito em negrito e centralizado na 



folha.
Quando citados no texto (meio da frase) são descritos livres de parênteses, mas se 

inseridas no final da frase a palavra anexo deve vir entre parênteses (ex. Anexo A ou 
anexo 1).

Para  organizar  e  apresentar  os  anexos  sugere-se  a separação dos anexos  na 
página após as referências bibliográficas por uma folha com inscrição Anexo, escrita no 
meio  da  página.  Antes  de  cada  novo  documento  anexado  deve  vir  uma  nova  folha 
contendo a inscrição do anexo seguida da numeração correspondente e da identificação 
do mesmo (ex. Anexo A ou Anexo 1; Equações do movimento). A identificação do anexo 
deve vir abaixo do título do anexo.

Dedução de expressões relevantes para o seu trabalho.
Algoritmos ou programas desenvolvidos ou utilizados.

20. Apêndice

O apêndice é composto por todo material suplementar ao trabalho com a finalidade 
de  esclarecimento  ou  de  documentação.  Distingue-se  dos  anexos  uma  vez  que  o 
apêndice  é  elaborado  pelo  próprio  autor,  como  questionários,  tabelas,  cálculos  ou 
gráficos.  Segue  o  mesmo  critério  de  apresentação  dos  anexos,  vindo  na  seqüência 
desses.

Aqui deve ser colocada a matéria encaminhada para publicação.
Quando  houver,  referir  resumos  ou  artigos  científicos  publicados,  no  prelo  ou 

encaminhados para publicação. Por exemplo:
a) Apresentação de trabalhos em eventos científicos;
b) publicações em revistas e proceedings.

21. Trabalhos Futuros (opcional)

III. TEXTO – Introdução/desenvolvimento/conclusões

Todo  texto  acadêmico  deve  ser  digitado  no  anverso  da  folha  (exceto  a  ficha 
catalográfica),  utilizando-se  papel  branco,  formato  A4,  impresso  na  cor  preta,  com 
exceção das ilustrações e/ou figuras.

As margens esquerda e superior são de 3cm; margens direita e inferior com 2cm.
O texto  deve ser digitado em fonte tamanho 12. Citações longas (mais de três 

linhas), notas de rodapé, números de páginas e legenda de figuras e tabelas devem ser 
digitadas em fonte menor que a do texto (fonte tamanho 10).

O  espaço  entrelinhas  do  texto  (corpo  do  trabalho)  deve  ser  duplo.  O  espaço 
entrelinhas simples é utilizado em notas de rodapé, referências, legendas, figuras, tabelas 
e citações longas. O alinhamento do texto é justificado e os parágrafos podem ser feitos 
de duas maneiras: ou com recuo especial na primeira linha de 1,25cm ou sem recuo, 
divididos em blocos. Qualquer que seja a opção, deverá ser aplicada em todo o texto.

Todas as folhas do trabalho são contadas a partir da folha de rosto, mas nem todas 
são enumeradas (vide item II.12). 

Quanto às notas de rodapé, estas são de dois tipos: notas de referências e notas 
explicativas. As primeiras são usadas quando se adota o sistema numérico de citações 
(não adotado neste roteiro de TCC); as demais são utilizadas para inserir comentários ou 
explicações  sobre  determinados  trechos  do  texto.  No  entanto  as  notas  de  rodapé 
localizam-se no pé da página, separadas do texto por um espaço entrelinhas simples e 
um fio de 3 cm, a contar da margem esquerda. As notas de rodapé são feitas em fonte  
tamanho 10 com espaço entrelinhas simples e alinhamento justificado.
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ANEXO II

DO REGULAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DO 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

CARTA ACEITE DO ORIENTADOR



Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CET

Departamento de Física - DEFIS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC

Carta Aceite   do Orientador  

Eu, _________________________________________________, 

lotado(a)  no  Departamento  de  ______________________________  desta 

Instituição,  na  qualidade  de  professor(a)  orientador(a)  do(a)  acadêmico(a) 

____________________________________,  comprometo-me a  orientá-lo(a), 

segundo  a  resolução  no 058/2006-CEPE/UNICENTRO  e  segundo  o 

regulamento interno de TCC do DEFIS,  durante o período de realização do 

TCC.

Por ser expressão de verdade, dato e assino o presente.

Guarapuava, ______ de ________________ de 201__.

________________________________
 Professor(a) Orientador(a)



ANEXO III

DO REGULAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DO 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

PARECER DO PROJETO DE TCC PELO ORIENTADOR 



Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CET

Departamento de Física - DEFIS

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC

PARECER DO PROJETO DE TCC PELO ORIENTADOR

O orientador deve fazer referência aos seguintes itens:

1. Estrutura formal da proposta do projeto.
2. Se os objetivos e metodologia estão bem definidos.
3. Infra-estrutura disponível para a realização do TCC.
4. Mérito da proposta do projeto.

_______________________________________________________________



ANEXO IV

DO REGULAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DO 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO TCC 



Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia - CET

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC

FICHA DE ACOMPANHAMENTO

Aluno(a): _________________________________________________

Orientador(a): ______________________________________________

Título do projeto: _________________________________________________

______________________________________________________________

Período: ____________________

I. Em relação ao Projeto
a)  Descrever  sumariamente as atividades realizadas no período, salientando a participação 
do(a) aluno(a) nas diversas etapas. Indicar as dificuldades encontradas.
b) Indicar se o cronograma de atividades do projeto está sendo cumprido. Em caso negativo 
explicar o porquê? 



II. Em relação ao acadêmico
Comentar sobre o desenvolvimento do(a) acadêmico(a) durante o período analisado.

III. Outras informações
Outros comentários e observações específicas julgadas relevantes.

Por ser expressão de verdade, dato e assino o presente.

Guarapuava, ______ de ________________ de 200_.

________________________________
Orientador(a)

Para ser preenchido pelo   Conselho Departamental do DEFIS  

Observações sobre o relatório do professor orientador:



ANEXO V

DO REGULAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DO 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

PARECER DA COMISSÃO JULGADORA 



Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia – CET

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

PARECER DA BANCA EXAMINADORA

Acadêmico(a): ___________________________________________________.

Título do TCC: ___________________________________________________

_______________________________________________________________.

Nota Final: _________(_____________________________).

Guarapuava, _____ de _______________ de _____.

Banca Examinadora:

____________________________________ Assinatura: _________________.
Presidente

____________________________________ Assinatura: _________________.
Membro

____________________________________ Assinatura: _________________.
Membro



ANEXO VI

DO REGULAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 
DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DO 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

TERMO DE APROVAÇÃO



Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia – CET

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

TERMO DE APROVAÇÃO

Membros  da  Banca  Examinadora  aprovaram a  monografia  do  Trabalho  de 
Conclusão de Curso em Licenciatura em Física, do acadêmico(a) ___________
_______________________________________________________________, 
apresentada  ao  Departamento  de  Física  do  Centro  de  Ciências  Exatas  e 
Tecnologia, da Universidade Estadual do Centro Oeste, UNICENTRO, em ___ 
de _________ de ______.

Banca Examinadora:

_________________________________________
Presidente:

_________________________________________
Membro:

________________________________________
Membro:


