
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

REGIMENTO E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

1. INTRODUÇÃO

O TCC consiste  do trabalho de conclusão de curso sobre uma pesquisa direcionada para as 
básicas e aplicadas de atuação do farmacêutico, no âmbito profissional especifico do Curso de 
Farmácia.

OBJETIVOS DO TCC

O TCC será realizado nas dependências onde se realizam as atividades do Curso de Farmácia 
e terá por objetivos:

• Propiciar ao estudante experiências acadêmico-científicas de forma a complementar o 
processo  de  ensino/aprendizagem,  visando  o  aprimoramento  de  sua  formação 
profissional;

• Permitir ao aluno uma formação interdisciplinar, de modo a viabilizar sua iniciação na 
realidade  da  pesquisa,  e  aliada  à  contribuição  de  outros  profissionais  aos  seus 
conhecimentos  teóricos  e  práticos.  E  assim,  contribuindo  para  maior  interação  entre 
ensino de graduação, pesquisa e extensão;

• Possibilitar ao aluno uma possível adaptação à pesquisa e pós-graduação.

2. ASPECTOS LEGAIS

A obrigatoriedade do TCC consta da RESOLUÇÃO CNE/CES 2, de 19 de fevereiro de 2002 
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Do Curso De Graduação Em Farmácia – Art.12 
que prevê “Para conclusão do Curso de Graduação em Farmácia, o aluno deverá elaborar 
um trabalho sob orientação docente”.

3. DURAÇÃO DO TRABALHO

O TCC deverá ser realizado  a partir do 6º período e  finalizado no 10º período do Curso de 
Graduação, distribuindo-se em atividades referentes à elaboração do projeto, relatório parcial e 
conclusão com a avaliação.

4. COMISSÃO DE TCC

Deverá ser composta por 4 (quatro)  professores,  sendo preferencialmente um de cada área 
designada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Do Curso De Graduação Em Farmácia e/ou  
Projeto Pedagógico do Curso de Farmácia da UFPR, e o Coordenador do Curso.

5. ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DO TCC

Constituída  para  exercer  a  função de Supervisão  do  TCC.  Para  isso,  é  necessário  que  os 
professores  envolvidos  tenham  conhecimento  técnico-científico  das  diversas  áreas  que 



compõem o Curso de Farmácia,  em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso de 
Farmácia, estando em constante atualização e que observem a aplicação da ética profissional, 
em todos os processos envolvidos nas disciplinas que fazem parte do TCC.

Desta forma, ficam delegadas aos supervisores as seguintes atribuições:

Auxiliar  o  discente  na  solução  de  possíveis  problemas  de  operacionalização  relativos  a 
atividades de desenvolvimento do projeto, que possam surgir no transcorrer do trabalho;

Garantir o cumprimento do TCC; 

Manter freqüente contato com os orientadores, no sentido de otimizar o aproveitamento do aluno 
e a estabilidade no relacionamento mútuo;
Acompanhar permanentemente as condições do desenvolvimento das disciplinas de monografia 
I e II, propondo à Coordenação do Curso a renovação, ou não, dos orientadores ou de projetos 
em desenvolvimento.

6. INSCRIÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Caberá a coordenação do Curso publicar edital contendo a data de abertura e fechamento das 
inscrições,  objetivando  a  realização  das  disciplinas  FAR 001  (7º  período)  e  FAR 002  (10º 
período), respectivamente Monografia I e  II.

Caberá  a  Coordenação  do  Curso  efetivar  a  matrícula  se  comprovado  o  cumprimento  dos 
quesitos necessários  mencionados nos itens  8 (oito) e 9 (nove).

No momento  da  inscrição,  o  discente  deverá  apresentar  o  tema do trabalho  e  o  nome do 
orientador responsável. No caso do não atendimento destes, o discente deverá apresentá-los 
até o final do 7º período.

7. AREAS DE DESENVOLVIMENTO DO TTC

Ciências básicas da formação do farmacêutico
Medicamentos
Alimentos
Analises Clínicas

7.1 TIPOS DETRABALHOS

Revisão bibliográfica
Levantamento Epidemiológico
Projetos de pesquisa e, quando possível, envolvendo pratica laboratorial. 
Projeto de extensão e, quando possível, envolvendo atividades de campo.



8. OPERACIONALIZAÇÃO

Os professores orientadores poderão orientar até 8 alunos por semestre; individualizados  ou 
em grupo de até 2 alunos, totalizando até o 10º período do curso 32 alunos em diferentes fases 
de elaboração do TCC.

Poderão atuar como Orientador:
Professores e profissionais detentores de títulos de Doutor,  Mestre ou Especialização e que 
integrem o quadro funcional permanente da UFPR. Outros docentes e profissionais de outras 
instituições,  com  atuação  e  titulação  comprovada  nas  áreas  de  desenvolvimento  do  TCC, 
deverão ter participação como orientador aprovada pela comissão do TCC.

Inicio e termino do TCC: do 6º período ao 10º período, respectivamente.

Alunos que durante o curso estivem envolvidos com atividades de pesquisa, de extensão ou de 
estágio poderão utilizar seus projetos de trabalho para a realização do TCC, bem como ter o 
mesmo orientador ao TCC.

No início do 6º período, conforme edital elaborado pela comissão do TCC, os alunos deverão 
realizar a inscrição para o TCC

Até o início do 7º período, o aluno deverá obrigatoriamente apresentar carta de aceitação do 
orientador e o projeto de TCC para a Comissão do TCC, e realizar a matrícula na disciplina 
FAR001.

Até o final do 7º período, o aluno deverá entregar o relatório parcial do TCC para avaliação e 
uma vez aprovado terá o crédito da disciplina FAR001. Não havendo entrega ou aprovação do 
relatório parcial, o aluno não terá o crédito de FAR001, sendo necessário nova matrícula.

No final  do 9º  período,  o aluno deverá  entregar  o trabalho final  ao orientador  na forma de 
monografia e atendendo as normas da UFPR–ABNT para então solicitar matrícula na disciplina 
FAR002 a ser concluída no 10º período.

O TCC deverá ter no máximo 80 páginas, incluindo os elementos tutoriais e bibliografia.

No caso de aluno desperiodizado, as matriculas em FAR001 e FAR002 deverão obedecer à 
seqüência prevista para a execução total do TCC.

É vedada a matrícula nas disciplinas FAR001 e FAR002 antes da finalização do 6º período 
curricular.

9. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO TCC

O relatório parcial e o trabalho final do TCC (monografia) serão avaliados por um professor 
avaliador que será indicado pelo orientador do TCC, com 30 dias de antecedência do final do 
prazo para cada avaliação.

O processo de avaliação deverá observar os seguintes critérios:



Para o relatório parcial
Desempenho do aluno na elaboração do projeto
Viabilidade de execução de acordo com o cronograma do TCC e adequação do projeto às áreas 
de formação do Curso.
Identificação do projeto frente ao tipo de trabalho pretendido.

Para o trabalho final
Observar o valor acadêmico e possível utilidade e/ou aplicação prática do projeto.
Qualidade de redação e adequação entre o titulo, objetivos, resultados e conclusões.
Atendimento as normas da UFPR na adequação da forma monografia.
Atualidade nas bibliografias citadas.

9.1 Etapas da avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso

Relatório Parcial

No 7º  período,  o  aluno  deverá  entregar  o  relatório  parcial  do  TCC para  avaliação  por  um 
Professor Avaliador que terá no máximo 1 mês para enviar o resultado da avaliação para a 
Comissão do TCC.

A aprovação do relatório parcial do TCC  compreende a avaliação com nota de 7,0 (sete) até 
10,0 (dez)  que garantirá  o crédito da disciplina FAR001. 

Não havendo entrega ou aprovação do relatório parcial, o aluno não terá o crédito de FAR001, 
sendo necessário nova matrícula. O aluno terá, conforme o caso, que corrigir ou reformular ou 
escrever nova proposta de TCC.

Relatório Final  (TCC)

No 9º período, o aluno deverá entregar o trabalho final ao orientador na forma de monografia e 
atendendo as normas da UFPR–ABNT para então solicitar matrícula na disciplina FAR002 a ser 
concluída no 10º período.

Após a entrega do trabalho final do TCC, o Professor Orientador encaminhará o trabalho ao 
Professor Avaliador, o qual terá até um mês para avaliação.

A aprovação do relatório final do TCC (monografia) compreende a avaliação com nota de 7,0 
(sete) até 10,0 (dez) e após serem realizadas as correções sugeridas pelo Professor Avaliador. 

O relatório final do TCC (monografia), após ser analisado pelo Professor Avaliador e que receba 
na avaliação nota 6,0 até 6,9, poderá ter nova avaliação. A aprovação estará condicionada ao 
cumprimento das correções sugeridas pelo Professor Avaliador. O prazo máximo para a entrega 
do novo documento com as devidas correções será de 20 dias que antecedam o final do período 
letivo,  para  que  possa  ser  submetido  à  nova  avaliação  com  nota  pelo  mesmo  Professor 
Avaliador e tenha o aceite deste. 



A aprovação do relatório  final  do TCC e o cumprimento dos prazos apontados no presente 
documento e conforme calendário escolar da UFPR garantirão ao aluno o crédito da disciplina 
FAR002.

Não havendo entrega ou aprovação do relatório final do TCC, o aluno não terá o crédito de 
FAR002.  O  aluno  deverá  realizar  nova  matrícula  na  disciplina  FAR002  dentro  do  prazo  e 
desenvolver novamente o TCC.

Caberá ao Professor Orientador encaminhar e protocolar a avaliação do aluno nas disciplinas 
de FAR001 e FAR002 na Coordenação do Curso, observando os prazos de lançamento de 
notas no final do período letivo.

Caberá a Coordenação do Curso a divulgação dos resultados das avaliações do TCC

No final das avaliações os trabalhos poderão ser selecionados para apresentação oral em data 
definida pela Coordenação do Curso e Comissão do TCC.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

Anteriormente a realização do TCC e para conhecimento, o aluno, o Professor Orientador e o 
Professor Avaliador deverão realizar leitura obrigatória deste regimento.

O Colegiado do Curso de Farmácia possui autonomia para realizar alterações no regimento do 
TCC e sempre de acordo com as experiências anteriores adquiridas.
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