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APRESENTAÇÃO

Este manual tem por finalidade normatizar as atividades 
relacionadas com o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
do Curso de Graduação em Farmácia do Centro Universitário 
Newton Paiva. De acordo com a Resolução CNE/CES Nº 6, de 
19 de outubro de 2017 que institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Farmácia, ao final do 
curso é recomendável que os alunos elaborem o TCC. Diante 
disso, o Núcleo Docente Estruturante do curso de Farmácia 
da Newton instituiu a obrigatoriedade de elaboração do TCC, 
sendo essa atividade indispensável para a colação de grau. O 
manual também foi elaborado em consonância com a resolução 
Nº 06/CONSEPE/13 de 05 de setembro de 2013, que aprova o 
regulamento para orientação dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso, e pela portaria Nº 28/ Reitoria/14, que institui as normas 
para as atividades de orientação e participação em bancas de 
defesa de TCC do Centro Universitário Newton Paiva.

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
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1 DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Os discentes matriculados na disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso deverão desenvolver o TCC individualmente, 
sendo que o tema do trabalho deverá estar relacionado à área 
escolhida para realização do Estágio Supervisionado Final, 
em conformidade com sua área de atuação específica, como 
preconiza a Resolução CNE/CES Nº 6, de 19 de outubro de 2017. 

Será permitida a matrícula na disciplina Trabalho de Conclusão 
de Curso concomitantemente com Estágio Supervisionado Final 
e outras duas disciplinas (que não ultrapassem oito créditos), de 
acordo com o estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso de 
Farmácia, aprovado pelo CONSEP. 

Os objetivos da disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso” 
são:  sensibilizar os alunos sobre a importância da produção 
e do conhecimento científico, capacitar o discente para o 
desenvolvimento de metodologias de pesquisa, despertar 
um pensamento crítico e reflexivo e incentivar o processo de 
construção e de criação do TCC. Por fim, auxiliar na elaboração 
de artigo científico e na apresentação de trabalhos científicos 
de uma forma geral.

O Trabalho de Conclusão de Curso será coordenado pelo(a) 
professor(a) responsável pela disciplina de TCC, que fornecerá 
aos alunos as orientações metodológicas necessárias, e também, 
realizará a indicação de um professor orientador temático, de acordo 
com área de atuação escolhida, pertencente ao corpo docente do 
Instituto de Ciências da Saúde da Newton. É de responsabilidade 
do(a) aluno(a) entregar um termo de aceite de orientação (Anexo I), 
assinado pelo professor orientador temático, ao (a) professor(a) da 
disciplina de TCC, em data prevista no plano de ensino/cronograma 
do semestre letivo. Além disso, no início da disciplina, o (a) aluno(a) 
deverá elaborar o planejamento de pesquisa (Anexo II), que deverá 
ser entregue ao (a) professor(a) de TCC até o final do primeiro mês 
de aula da disciplina (a data será especificada no plano de ensino/
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cronograma do semestre letivo). 
Para trabalhos de pesquisa envolvendo seres humanos 

deve-se realizar a submissão do projeto de pesquisa ao Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP), por meio da Plataforma Brasil, pelo 
site: plataformabrasil.saude.gov.br. Para trabalhos classificados 
como casos clínicos (relatos de casos clínicos) que envolvam a 
participação de seres humanos, torna-se necessária a submissão 
do projeto de pesquisa ao CEP, conforme circular Nº 166/2018 
da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Caso o 
trabalho de pesquisa envolva animais, a Comissão de ética no 
uso de animais (CEUA) da Newton deve ser contactada por meio 
do link: newtonpaiva.br/projetos/ceua.

Ao final do semestre letivo, o (a) professor(a) de TCC 
entregará à Coordenação do Curso de Farmácia, o formulário 
de avaliação dos alunos que desenvolveram o TCC, bem como 
a Ata da defesa e o arquivo final do trabalho desenvolvido. 

2 DO ORIENTADOR TEMÁTICO

A orientação temática será realizada em horários, dias 
e locais definidos entre o professor e o aluno, agendados 
livremente, sendo que as datas dos encontros e as orientações 
gerais fornecidas deverão ser registradas na Ficha de orientação 
ao aluno (Anexo III), que será entregue à Coordenação do 
Curso de Farmácia ao final do semestre letivo. Será permitida a 
indicação de um(a) coorientador(a) para o TCC, nos casos em 
que o(a) supervisor(a) local do estágio manifestar o interesse em 
ser coorientador(a). Nesse caso, os nomes do(a) orientador(a) e 
do(a) coorientador(a) deverão constar no Trabalho de Conclusão 
de Curso e em eventuais publicações. A responsabilidade pela 
elaboração do TCC será integralmente do(a) aluno(a), o que 
não exime o professor orientador temático de desempenhar 
as atribuições de suas atividades de orientação. A solicitação 
de substituição de orientador temático e ou casos específicos 
serão analisados pelo NDE do curso, que, após avaliação, terá 
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autonomia para deferir ou não o processo.

3 DA MODALIDADE 

Os trabalhos deverão ser elaborados no formato de 
artigos científicos, que poderão ser dos tipos: revisão 
narrativa de literatura, revisão sistemática de literatura ou 
trabalho experimental. 

4 DA APRESENTAÇÃO DO TCC

A apresentação do TCC acontecerá ao final do semestre da 
seguinte forma:

• O(a) Coordenador(a) do TCC (professor responsável pela 
disciplina) deverá elaborar um calendário fixando prazos 
para a entrega dos trabalhos e para a realização das 
apresentações. 

• A data da apresentação será definida pelo professor 
orientador temático, preferencialmente até a data limite 
para lançamento das notas de AV2, podendo se estender 
até o prazo limite de lançamento de notas do período de 
Avaliação Especial, seguindo o calendário institucional. 

• O professor orientador temático deverá providenciar o convite 
à banca examinadora (Anexo IV), divulgar a composição da 
banca, o horário e a sala destinada à apresentação. 

• O TCC será apresentado pelo(a) aluno(a) perante banca 
examinadora composta por dois professores, sendo um 
deles o orientador temático e o outro, docente da Instituição 
ou docente externo, convidado pelo orientador temático. 

• As apresentações terão duração de 20 (vinte) minutos, seguidas 
de mais 20 minutos de arguição oral pela banca examinadora.
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5 DA AVALIAÇÃO DO TCC

Será aprovado o discente que obtiver, no mínimo, 60 
(sessenta) pontos ao final do semestre. A pontuação será 
dividida conforme descrito no Formulário de avaliação do 
TCC (Anexo V). Após a apresentação do trabalho, a banca 
examinadora terá autonomia para aprovar, aprovar com 
ressalvas ou reprovar os discentes. Caso existam ressalvas 
na aprovação, as mesmas deverão ser corrigidas e entregues 
ao orientador temático até o último dia da avaliação especial, 
de acordo com o calendário institucional.

O(a) aluno(a) que não entregar o TCC no prazo indicado 
pelo(a) professor(a) responsável pela disciplina ou que não se 
apresentar para a sua defesa oral, sem motivo justificado, na 
forma da legislação em vigor, será automaticamente reprovado 
na disciplina. Ao aluno, cujo TCC for reprovado, é vedada 
a apresentação do mesmo trabalho, qualquer que seja a 
alegação, em qualquer semestre subsequente. 

6 DA FORMATAÇÃO

O trabalho escrito deverá ser elaborado no formato de 
artigo científico e ser redigido conforme as normas descritas 
no Manual para Elaboração e Apresentação dos Trabalhos 
Acadêmicos - Padrão Newton, ou, se for o caso, obedecer às 
regras da revista científica em que for submetido o manuscrito. 

7 DA FINALIZAÇÃO DO TCC

A versão final do trabalho em arquivo eletrônico - CD 
(Anexo V; no formato PDF), com as modificações sugeridas 
pela banca examinadora, a Ficha de orientação (Anexo III), o 
Formulário de avaliação (Anexo VI), a Ata de defesa (Anexo 
VII) e o Termo de autorização para publicação do trabalho no 
repositório da biblioteca da Newton (Anexo VIII) deverão ser 
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entregues ao (a) professor(a) responsável pela disciplina, até 
a data limite para lançamento final de notas, de acordo com o 
calendário institucional.

Os trabalhos de TCC que alcançarem média igual ou acima 
de 90% e que os autores consentirem serão disponibilizados 
de forma integral no Repositório Institucional, para fazer parte 
do acervo da Newton, e serão disponibilizados para consulta 
à comunidade. 

O(a) professor(a) orientador(a) da disciplina deverá 
entregar toda a documentação à coordenação, no formato 
eletrônico, para arquivamento.

Casos especiais, não previstos nestas normas, serão 
avaliados pelo NDE do Curso de Farmácia.
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