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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
Secretaria dos Conselhos - UEFS/REIT/GAB/SECCONS

RESOLUÇÃO CONSEPE 025 /2021 

Aprova o regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Farmácia.

O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Artigo 1º - Aprova as Normas do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Farmácia.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete da Reitoria, 16 de março de 2021

Evandro  do  Nascimento Silva

Reitor e Presidente do CONSEPE

 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - O presente regulamento tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos para a realização do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Farmácia,
produto dos componentes curriculares Trabalho de Conclusão do Curso I (SAU329) e Trabalho de Conclusão do Curso II (SAU330).

§ 1º O componente Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) tem como objetivo a elaboração e apresentação de um projeto de pesquisa.

§ 2º - O componente Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330) tem como objetivo a construção e apresentação da pesquisa propriamente dita.

Artigo 2º - O TCC deve ser uma produção individual, obrigatória para a conclusão da graduação e consiste em um produto técnico-científico elaborado pelo estudante, 
podendo ser proveniente de atividades de iniciação científica, extensão, estágios, monitoria ou outras atividades curriculares ou extracurriculares.

Artigo 3º - O TCC pode ser apresentado na forma de:

I -  monografia, devendo seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vigentes;

II - artigo científico, devendo seguir as normas da revista selecionada para submissão;

III - aplicativos ou outros dispositivos tecnológicos na área de saúde, devendo seguir as orientações vigentes para tais produtos e normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) vigentes.

§ 1º Quando o projeto de pesquisa para construção e elaboração do TCC envolver direta ou indiretamente seres humanos e/ou animais, deverá ser submetido à apreciação
e aprovação de Comitê de Ética respectivo, conforme resoluções  vigentes.

§ 2º Quando a construção e o desenvolvimento do TCC ocorrer em instituições externas a UEFS, onde acontecem os estágios por exemplo, e houver necessidade do uso
de dados da instituição, é imprescindível a autorização formal da Instituição,  que será solicitada pelo orientador, e deve constar como anexo do projeto e do TCC.

Artigo 4º - Os componentes curriculares Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) e Trabalho de conclusão de Curso II (SAU330) serão coordenados por um ou mais
docente do curso de Farmácia, escolhido a partir das indicações das Áreas de conhecimento do curso.

Artigo 5º - O desenvolvimento do TCC pelo estudante se dará com o acompanhamento do seu orientador, podendo haver também um coorientador.

II - DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Artigo 6º - Na condução dos componentes curriculares Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) e Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330) estão envolvidos:

I -  Colegiado do Curso de Farmácia;

Á
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II - Coordenador(es) do Trabalho de Conclusão de Curso, que deverá (ão) ser docente vinculado a qualquer Área de Conhecimento do Curso de Farmácia;

III -  Orientador, que deverá ser docente da UEFS, vinculado a qualquer departamento da instituição e, quando houver, coorientador,que  poderá ser docente da UEFS ou
de outra instituição de ensino superior ou  profissional de nível superior com experiência na área de conhecimento do TCC;

IV - Discente.

III - DAS ATRIBUIÇÕES  DO COLEGIADO DO CURSO

Artigo 7º - Compete ao Colegiado do Curso de Farmácia:

I - Homologar, com base nos nomes apresentados pelas Áreas de conhecimento, e homologar o nome do coordenador do TCC, que terá mandato de dois anos, conforme
indicação das áreas, podendo ser reconduzido.

II - aprovar o calendário do seminário de apresentação dos projetos de pesquisa e do TCC;

III - elaborar e disponibilizar, para a coordenação do TCC, mediante normativa específica, formulário de formalização de orientação, formulário de acompanhamento e
desempenho do estudante, instrumentos de avaliação, modelo da ata de defesa do TCC, dos certificados da banca examinadora, do termo de consentimento para
publicação do TCC (resumo ou na íntegra) no site do curso e da declaração de autenticidade;

IV - homologar os instrumentos de avaliação dos componentes Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) e Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330), a serem
definidos em normativa específica;

V - homologar a indicação do parecerista (docente) do projeto de TCC e dos membros da banca examinadora (docente da UEFS ou de outra instituição de ensino superior
ou profissional de nível superior com atuação na temática do TCC);

VI - homologar os resultados das defesas;

VII - analisar e aprovar alterações neste regulamento.

IV - DAS ATRIBUIÇÕES  DO (S) COORDENADOR (ES) DO TCC

Artigo 8º - Compete ao (s) coordenador(es) do TCC:

I - supervisionar os discentes nas atividades visando o cumprimento dos prazos do projeto e finalização do TCC;

II - encaminhar ao Colegiado o calendário de atividades dos componentes curriculares Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) e Trabalho de Conclusão de Curso II
(SAU330);

III - organizar e divulgar o seminário de apresentação dos projetos de pesquisa e do TCC;

IV - encaminhar ao orientador o formulário de acompanhamento e desempenho do estudante nos componentes curriculares Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) e
Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330);

V - Enviar para o Colegiado do curso os nomes dos pareceristas dos projetos de TCC e dos membros da banca examinadora do TCC escolhidos pelo orientador;

VI - tomar as providências (data, local, horário, materiais de audiovisual, ata, lista de presença, certificados etc.) necessárias para garantir a apresentação dos projetos de
pesquisa e do TCC;

VII - encaminhar aos avaliadores especialistas os projetos de pesquisa para emissão de parecer;

VIII - disponibilizar os certificados da banca examinadora, conforme modelo definido pelo Colegiado, devidamente atestado pela coordenação do Colegiado;

IX - encaminhar as atas de defesa, conforme modelo definido pelo Colegiado, e lista de presença de defesa pública do TCC ao Colegiado do Curso;

X - encaminhar os TCC finais, já com as correções feitas pelos estudantes conforme avaliação da banca examinadora, no formato digital, à coordenação do Colegiado,
que organizará o acervo digital, no site do curso, mediante consentimento do autor e orientador;

XI - preencher, lançar notas e fechar a caderneta dos componentes curriculares Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) e Trabalho de Conclusão de Curso II
(SAU330);

XII - comunicar ao Colegiado sobre situações excepcionais relacionadas ao desenvolvimento e cumprimento do TCC I (SAU329) e TCC II (SAU330) pelos estudantes.

V - DAS ATRIBUIÇÕES  DO ORIENTADOR E DO COORIENTADOR, QUANDO HOUVER

Artigo 9º - Compete ao orientador do TCC:

I - formalizar o processo de orientação do estudante mediante assinatura de formulário específico disponibilizado pelo coordenador do TCC, conforme modelo definido
pelo Colegiado;

II - discutir o conteúdo e os aspectos metodológicos na elaboração do projeto de pesquisa e do TCC;

III - acompanhar a elaboração e apresentação do projeto de pesquisa e do TCC;

IV - participar como presidente da banca examinadora;

V - auxiliar o coordenador do TCC na definição do calendário de apresentação da versão final do TCC;

VI -  indicar o parecerista do projeto de TCC e os membros da banca examinadora do TCC ao coordenador do TCC;

VII -  enviar os convites da defesa do TCC para a banca examinadora;

VIII -  proceder a avaliação do estudante, com base nos instrumentos de avaliação homologados no Colegiado e encaminhar os instrumentos ao coordenador de TCC.

IX - presidir a banca de defesa de TCC, podendo ser substituído pelo co-orientador, em caso de necessidade;
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X - conferir se as correções determinadas pela banca examinadora foram efetuadas pelo estudante.

Parágrafo Único - O orientador poderá desistir da orientação mediante justificativa e ciência ao discente e ao coordenador do TCC, de maneira formal.

Artigo 10 - Compete ao coorientador do TCC, quando houver:

I) discutir o conteúdo e os aspectos metodológicos na elaboração do projeto e do TCC;

II) acompanhar o discente na construção e desenvolvimento do projeto e do TCC, em articulação com o orientador;

III) participar como presidente da banca examinadora, somente em caso de necessidade de substituição do orientador.                                           

VI - DAS ATRIBUIÇÕES  DO DISCENTE

Artigo 11 - Compete ao discente matriculado em Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329).

I - Entregar o Formulário de Formalização da Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso, devidamente assinado pelo orientador, ao Coordenador de TCC;

II -  cumprir o calendário estabelecido pela coordenação de TCC e calendário acadêmico da UEFS, em relação aos prazos para cumprimento das atividades; 

III -  elaborar o projeto de TCC, de acordo com as orientações descritas neste regulamento;

IV - entregar a versão final (impressa ou digital) do projeto de TCC ao orientador, ao coordenador do TCC e ao parecerista, conforme prazos estabelecidos pela
coordenação de TCC;

V - entregar a versão final (impressa ou digital) do TCC ao orientador, ao coordenador do TCC, assim como as versões da banca examinadora, conforme prazos
estabelecidos pela coordenação;

VI - comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar o projeto de TCC.

§ 1º - O estudante poderá trocar de orientador mediante justificativa e ciência do orientador atual, por meio da entrega de novo Formulário de Formalização da Orientação
do Trabalho de Conclusão de Curso, ao Coordenador de TCC.

§ 2º - Caso o estudante, por motivo extraordinário a ser apreciado pelo Colegiado,  precise mudar o projeto do TCC, já tendo cumprido o TCC I (SAU329) e estando
matriculado no TCC II (SAU 330), será necessária a construção e  avaliação por parecerista de um novo projeto de TCC para dar continuidade a disciplina TCC II
(SAU330).

§ 3º - Excepcionalmente, justificando a impossibilidade de estar presente, com a anuência prévia do orientador e coordenador do TCC e havendo viabilidade técnica, a
apresentação do projeto poderá ocorrer através de videoconferência.

Artigo 12 - Compete ao discente matriculado em Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330):

I - frequentar as reuniões de supervisão ou orientação convocadas pelo Coordenador de TCC ou pelo seu orientador, respectivamente;

II - elaborar o TCC, de acordo com as orientações descritas neste regulamento;

III - entregar a versão final (impressa ou digital) do TCC ao orientador e as versões da banca examinadora ao coordenador do TCC, conforme prazos estabelecidos pela
coordenação de TCC;

IV - comparecer em dia, hora e local determinados para a defesa da versão final do seu TCC.

V - entregar a versão definitiva do TCC, após os ajustes sugeridos pela banca examinadora e devidamente aprovada pelo orientador, em formato digital, ao Coordenador
do TCC, conforme prazo definido pela coordenação de TCC e em conformidade com o calendário acadêmico.

Parágrafo Único - Excepcionalmente, justificando-se a impossibilidade de estar presente, com a anuência prévia do orientador  e coordenador de TCC e havendo
viabilidade técnica, a defesa poderá ocorrer através de videoconferência.

VII - DAS ATRIBUIÇÕES DA BANCA EXAMINADORA

Artigo 13 - Compete  à banca examinadora:

I - estar presente à apresentação do TCC, conforme calendário previamente definido pela coordenação do TCC e aprovado no Colegiado;

II - proceder a avaliação do discente, conforme instrumentos de avaliação mencionados neste regulamento;

III - atestar a apresentação e avaliação do discente por meio da Ata de defesa.

VIII – DA AVALIAÇÃO

Artigo 14 - A avaliação do componente Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) será realizada considerando as seguintes etapas:

I - avaliação processual da construção do projeto, mediante formulário de acompanhamento e desempenho do estudante preenchido e assinado pelo orientador e
encaminhado ao coordenador de TCC;

II - entrega e avaliação do projeto de pesquisa, mediante instrumento específico para este fim, a ser preenchido pelo parecerista designado;

III - avaliação da apresentação do projeto de pesquisa pelo coordenador do TCC, mediante instrumento específico para este fim.

§ 1º - A nota final de Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) será composta pela média aritmética das notas constantes no (a) formulário de acompanhamento e
desempenho, (b) no formulário de avaliação do projeto de pesquisa; e (c) avaliação da apresentação do projeto de pesquisa.

§ 2º - Será considerado aprovado no componente Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329)  o estudante que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), não havendo
avaliação final. Em caso de reprovação, o discente deverá cursar novamente a disciplina.

Artigo 15 - A avaliação do componente Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330) será realizada considerando  as seguintes etapas:
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I - avaliação processual da construção do TCC, mediante formulário de acompanhamento e desempenho do estudante preenchido e assinado pelo orientador e
encaminhado ao coordenador de TCC;

II - avaliação final do TCC pela banca examinadora.

§ 1º - A nota da Banca Examinadora será composta pela média aritmética das notas de cada examinador, conforme critérios estabelecidos no formulário de avaliação,
aprovado pelo Colegiado.

§ 2º - A nota final do componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330) será composta pela média aritmética das notas constantes no (a) formulário de
acompanhamento e desempenho, (b) avaliação da banca examinadora do TCC. Essa média será repetida para contemplar as médias parciais previstas na Resolução Consu
46/2006.

§ 3º - Será considerado aprovado no componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330), o estudante que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), não
havendo avaliação final.  Em caso de reprovação, o discente deverá cursar novamente a disciplina.

IX - DA DEFESA DO TCC

Artigo 16 - A defesa do TCC será pública e deverá ocorrer no âmbito das instalações da UEFS, em local e horário definido pela coordenação de TCC. Nos trabalhos que
envolvem proteção intelectual, a defesa será conduzida de acordo com a Política Institucional de Gestão da Propriedade Intelectual definida pelo Núcleo de Inovação
Tecnológica da UEFS.

Parágrafo Único - A defesa poderá ser realizada por meio de videoconferência, em casos excepcionais, conforme avaliação da coordenação do TCC e do orientador, e
desde que haja viabilidade técnica. Neste caso, deverá ser gravada.

Artigo 17 - A defesa do TCC seguirá a seguinte sequência de atividades:

I - Assinatura da lista de presença da defesa de TCC, nas defesas realizadas presencialmente;

II -  Apresentação oral à banca examinadora com duração de até 20 minutos;

III -  Período de arguição por parte de cada membro da banca examinadora de até 20 minutos;

IV -  Deliberação pela Banca Examinadora;

V -  Assinatura da ata da defesa do TCC pelos membros da banca examinadora.

Artigo 18 - Não havendo o comparecimento de um dos membros da banca examinadora, o suplente assumirá essa função, devendo proceder a avaliação.

Artigo 19 - A publicação da nota na caderneta estará condicionada a entrega da versão final do TCC.

X - DAS MEDIDAS DISCIPLINARES

Artigo 20 - Em caso de suspeita de plágio ou fraude por parte do discente, em qualquer fase da elaboração do TCC, o orientador ou o coordenador do TCC deverá
comunicar ao Colegiado, que designará uma comissão constituída por docentes do curso para apuração dos fatos.

Parágrafo Único - Constatada a existência de comportamento inadequado em relação à preservação da ética, o estudante será reprovado.

XI -  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Artigo 21 - Qualquer questão que esteja omissa neste regimento será decidida em reunião ordinária ou extraordinária do Colegiado de Farmácia.

Artigo 22 - Outros aspectos complementares a esse regimento serão definidos por instrução normativa definida pelo Colegiado.

Artigo 23 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Reitoria, 16 de março de 2021.

Evandro do Nascimento Silva

Reitor e Presidente do CONSEPE
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