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REGULAMENTO COMPLEMENTAR DO TRABALHO DE 
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Art. 1º O presente Regulamento Complementar tem por finalidade normatizar o Trabalho de 

Conclusão do Curso de graduação em Biotecnologia da UNILA, em complemento ao já 

preestabelecido no Regulamento de TCC, exposto no PPC. 

 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), integra, em caráter obrigatório, o currículo do 

curso de graduação em Biotecnologia da UNILA, respeitando a legislação vigente e o PPC. 

 

Art. 3º O TCC é considerado requisito para a obtenção do grau e diploma, devendo estar centrado 

em uma das áreas teórico-práticas e/ou de formação profissional, como atividade de síntese e 

integração de conhecimento, bem como de consolidação das técnicas de pesquisa e 

elaboração/desenvolvimento projetual.  

 

Art. 4º O TCC tem por finalidade estimular o espírito científico, a criatividade e o interesse pelas 

diferentes áreas de atuação de cada curso. 

 

Art. 5º O TCC deve, necessariamente, ser relacionado a temas de pesquisa da área de 

Biotecnologia e áreas correlacionadas, como: Biológicas, Química, Física, Engenharia Química, 

Processos e Bioprocessos, Meio ambiente, Saúde e Medicina. Quando o tema não for atendidos 

pelas áreas acima o discente deve solicitar ao colegiado do curso avaliação da adequação do 



trabalho;       

 

Art. 6º  O TCC do curso de Biotecnologia será ofertado na modalidade atividade orientada. 

Art. 7º  O TCC do curso de Biotecnologia será regido por legislações próprias da UNILA, pelo 

constante no presente documento e no Regulamento do TCC (Anexo III do PPC do curso)  

Art. 8º  O TCC tem por objetivo capacitar o aluno na proposição, redação e execução de um 

projeto de pesquisa dentro da grande área da Biotecnologia, conforme 

Parágrafo único: O TCC poderá ser desenvolvido como: projeto teórico-conceitual; descritivo; 

comparativo; experimental; computacional; ou de revisão bibliográfica, em conformidade com os 

princípios gerais de um trabalho de pesquisa científica. O TCC desenvolvido como revisão 

bibliográfica é uma metodologia de pesquisa, onde o discente busca estabelecer possíveis 

respostas, a partir de questões mais amplas, essa metodologia assume um viés de pesquisa a partir 

da coleta dos dados. O objetivo do discente é, portanto, buscar nas fontes bibliográficas, uma 

forma de responder a sua pergunta de pesquisa. Por fim, o TCC estimula o discente a colocar em 

prática o conhecimento teórico-prático adquirido no curso até este momento. Desse modo, sob 

orientação, o aluno será incentivado a desenvolver as habilidades inerentes à pesquisa científica.  

 

 

TÍTULO II - DO DESENVOLVIMENTO DO TCC 

 

Art. 9º Para a integralização dos créditos do curso de Biotecnologia,  o aluno irá desenvolver o 

TCC, obedecendo ao estabelecido no PPC, devendo realizar um TCC, o qual será ofertado em dois 

componentes: “Trabalho de Conclusão de Curso I” (TCC I), que consiste na elaboração de um 

projeto de monografia; e “Trabalho de Conclusão de Curso II” (TCC II), que consiste na elaboração 

e apresentação (podendo ser experimental ou revisão) da monografia final, ambos ofertados na 

modalidade atividade. Ambos os TCCs poderão ser escritos em português ou espanhol. 

 

Art. 10º O TCC deverá ser original. No caso de trabalho de revisão, o produto final deve representar 

avanço significativo do tema abordado.  

 

Art. 11º A carga horária para a realização do TCC soma 136 (cento e trinta e seis) horas-aula e está 

dividida em dois componentes de 68 (sessenta e oito) horas-aula cada, a serem realizados em dois 

semestres. Na matriz curricular do curso, conforme o PPC, o TCC I poderá ser realizado a partir 



do 8º semestre do curso e o  TCC II no 9º semestre do curso, atendendo as condições mínimas para 

realização.       

 

Art. 12º São condições para realização do TCC: Para o TCC I o aluno deverá ter cumprido no 

mínimo 2448 (duas mil quatrocentas e quarenta e oito) horas-aula em disciplinas obrigatórias do 

Ciclo Comum de Estudos e dos eixos básico e/ou profissionalizante. A aprovação no TCC I será 

exigida como pré-requisito para a realização do TCC II. 

 

Art. 13º A elaboração da estrutura do Componente Curricular “Trabalho de Conclusão de Curso 

II”, compreenderá as seguintes etapas: 

 

I. defesa do TCC; 

II. entrega da versão final, após correções sugeridas pela banca, se for o caso, para a Biblioteca 

da UNILA 

 

 

TÍTULO III DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 14º. O TCC será desenvolvido sob a orientação de um docente da Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana vinculado ou não ao  curso de Biotecnologia, com a possível 

colaboração de um docente co-orientador da Universidade Federal da Integração Latino-

Americana ou de outras instituições de ensino e pesquisa, bem como alunos de programas de Pós-

graduação Stricto Sensu. A co-orientação por mestrandos e doutorandos deve ser avaliada pelo 

orientador do discente do curso de Biotecnologia e atender as áreas de abrangência da 

biotecnologia           . 

 

Art. 15º. A substituição do docente orientador, salvo caso de força maior, somente, será permitida 

até 90 (noventa) dias antes do prazo final fixado para a entrega do requerimento que marca a data 

de apresentação e indica os integrantes da banca, quando for o caso. Caso a coorientação seja de 

um aluno de pós-graduação, será necessário providenciar a substituição do orientador por um 

docente da Unila. Em caso de força maior a substituição deverá ser solicitada com suas devidas 

justificativas ao colegiado do curso. Casos omissos serão pautados em reunião de Colegiado. 

 

 

 



Parágrafo único. o docente co-orientador deverá assumir a orientação do discente, 

automaticamente ao desligamento do docente orientador, desde que este seja docente da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana.  O TCC I bem como o TCC II, podem ter 

orientações e co-orientações diferentes      

 

 

TÍTULO IV DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 16º. Compete ao discente: 

I. matricular-se no(s) componente(s) de TCC, cumprindo prazos e procedimentos 

estabelecidos pela universidade; 

II. comparecer às reuniões convocadas; 

III. cumprir os prazos estabelecidos pelo orientador; 

IV. reunir-se, periodicamente, com o orientador para análise, discussão e adequações 

necessárias no seu TCC; 

V. elaborar a versão final do TCC para fins de avaliação, conforme as instruções do 

orientador e do PPC;  

VI. comparecer em dia, hora e local determinados para a apresentação da versão final do 

trabalho; 

VII. entregar as versões para defesa aos membros da banca e a versão final para a Biblioteca 

da UNILA  

 

Art. 17º. Compete ao docente orientador: 

I. atender os discentes sob sua orientação, bem como acompanhar a evolução da elaboração do 

TCC pelos mesmos; 

II. dar a sua anuência expressa em relação ao projeto do discente, bem como na versão final do 

TCC; 

III. analisar e avaliar as atividades que forem realizadas por seus orientandos, aprovando-as ou 

reprovando-as, sendo que, em ambos os casos, as suas decisões deverão estar devidamente 

motivadas e fundamentadas; 

IV. participar das defesas ou outras atividades que envolvam o TCC para as quais estiver 

designado; 

V. assinar, juntamente com os demais membros da Banca Examinadora, as fichas de avaliação 

dos TCCs e atas finais de sessões de defesas;  

VI. agendar junto aos órgãos competentes a inclusão dos TCCs de seus orientandos na pauta de 



defesas, dentro do prazo estipulado; 

VII. consolidar os componentes curriculares de TCC dos discentes sob sua orientação, dentro do 

prazo estipulado para isso. 

VIII. cumprir o disposto no regulamento de TCC do Projeto Pedagógico do Curso, assim como 

normas vigentes superiores da UNILA. 

 

Art. 18º. Compete ao docente coorientador: 

I. acompanhar o desenvolvimento do TCC do seu orientado em uma ou mais fases; 

II. contribuir cientificamente para o desenvolvimento do TCC do seu orientando; 

III. participar da avaliação do TCC, quando solicitado. 

 

 

 

TÍTULO V 

DAS MODALIDADES DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 19º. São consideradas modalidades de TCC, conforme as especificidades que seguem: 

monografia: gênero textual/discursivo da esfera acadêmica de acordo com os seguintes parâmetros:  

 

Art. 20º. A monografia deve seguir as normas da ABNT e apresentar a seguinte estrutura:  

-   Introdução (com fundamentação teórica, revisão bibliográfica, justificativa e objetivos); 

 -  material e métodos, resultados, discussão (podem ser juntos); 

- conclusões e referências bibliográficas.  

Deverá ser apresentada seguindo as normas de formatação da UNILA, ou da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou de um periódico científico indexado da área do 

trabalho 

 

TÍTULO VI 

DO TCC I 

 

Art. 21º.      Durante o TCC I, o aluno deverá elaborar junto ao docente orientador um projeto de 

pesquisa (monografia) referente à investigação do tema escolhido. Nesta fase é aconselhável que o 

aluno desenvolva a fundamentação teórica, revisão bibliográfica, fase piloto de coleta de dados, 

quando for o caso, e inicie o desenvolvimento do projeto; 

 



Art. 22º. O projeto deverá ser estruturado com os seguintes tópicos: 

I. Título; 

II. Sumário; 

III. Lista de figuras e/ou tabelas; 

IV. Resumo, Resumen e Palavras- Chave; 

V. Introdução; 

VI. Revisão Bibliográfica 

VII. Metodologia  

VIII. Cronograma      

IX. Resultados Esperados 

X. Referências bibliográficas  

Observação: Outros tópicos poderão ser inseridos de acordo com o docente orientador. 

 

 

TÍTULO VII 

DA  VALIAÇÃO 

     Art. 23º. O TCC I será avaliado pelo docente orientador (juntamente com o co-orientador, se 

houver), o qual atribuirá conceito  ao projeto elaborado e entregue pelo aluno. Sendo aprovado o 

discente que obtiver nota igual ou maior a 6,0 (seis).  Não caberá exame final no TCC I. O aluno 

reprovado deverá efetivar nova matrícula no TCC I 

           

 

TÍTULO VI 

DO TCC II 

 

 

 

Art. 24º . O TCC II tem como objetivo o desenvolvimento das atividades propostas no projeto em 

sua plenitude e a elaboração do produto final que deverá ser apresentado sob a forma oral (defesa 

pública) e de monografia escrita (de acordo com os critérios definidos no presente documento). 

Ambas as apresentações devem refletir as atividades de pesquisa realizadas.  

 

Art 25º. A elaboração da estrutura do Componente Curricular “Trabalho de Conclusão de Curso 

II”, deverá ser apresentada seguindo as normas de formatação da UNILA, ou da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou de um periódico científico indexado da área do 

trabalho.A monografia deverá ser estruturada com os seguintes tópicos:      

XI. Título; 



XII. Sumário; 

XIII. Lista de figuras e/ou tabelas; 

XIV. Resumo, Resumen e Abstract; 

XV. Introdução; 

XVI. Revisão Bibliográfica; 

XVII. Metodologia       

XVIII. Resultados e Discussão (pode ser realizado separadamente) 

XIX. Considerações Finais 

XX. Referências bibliográficas. 

 

 

TÍTULO VII DA  

VALIAÇÃO 

 

 

Art. 26º. O TCC II será avaliado por meio das apresentações escrita (monografia) e oral (defesa 

pública). A apresentação oral será realizada em sessão pública diante de uma banca avaliadora 

composta por três (03) membros (aprovada pela Coordenação do curso), sendo um deles o próprio 

docente orientador, e um membro, preferencialmente, externo à UNILA. Os membros da banca 

deverão ser profissionais formados (preferencialmente mestres ou doutores), com reconhecida 

competência na área de pesquisa do TCC, que serão convidados pelo docente orientador ou pelo 

discente. A banca deverá incluir um docente da UNILA atuando como membro suplente. A 

apresentação da monografia, na forma oral, terá duração de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) minutos, 

seguida por arguição feita pela banca avaliadora. A arguição terá duração máxima de 90 (noventa) 

minutos (ou o tempo que for necessário, que será julgado pela banca examinadora).  A banca 

avaliadora deverá ponderar sobre a capacidade de sistematização de ideias, domínio do 

conhecimento acerca do tema de estudo, adequação do tema desenvolvido ao objetivo do trabalho e 

qualidade das apresentações do trabalho final. Uma ficha (Ata, conforme modelo disponibilizado 

pela PROGRAD) de avaliação será fornecida à banca pelo docente orientador.      

 

Parágrafo Único. A Defesa pública poderá ocorrer de forma presencial ou através de 

videoconferência.  

 

Art 27º. A nota do TCC II será a média das notas dadas pelos membros da banca, sendo considerado 

aprovado o aluno que obtiver nota igual ou maior a 6,0 (seis). Não caberá exame final no TCC II. O 

aluno reprovado deverá efetivar nova matrícula no TCC II.       



 

Art 28º. Quatro cópias da monografia deverão ser impressas (confeccionadas pelo próprio discente) 

(ou enviadas em formato PDF) e distribuídas aos membros da banca (titulares e suplentes). Cópias 

adicionais poderão ser solicitadas de acordo com normatização da UNILA. A data das apresentações 

do trabalho e entrega das cópias deverá ser marcada com um prazo mínimo de 20 (vinte) dias de 

antecedência. 

Art 29º. As monografias aprovadas, contendo as sugestões e correções apontadas pela banca 

examinadora, deverão ser depositadas na biblioteca central da UNILA até 30 (trinta) dias após a 

defesa. Cópias  eletrônicas da versão final da monografia deverão ser enviadas para todos os 

membros da banca e para o coordenador do curso, quando solicitadas. O envio das cópias da 

monografia nos prazos estabelecidos acima é de responsabilidade do aluno e de seu orientador. 

Parágrafo único: O(a) disciente que não realizar a defesa do TCC II dentro do prazo será 

reprovado(a) e deverá se matricular novamente no componente de TCC.  

 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 30º. A versão final e aprovada do TCC, com as eventuais reformulações, deverá ser 

encaminhada pelo discente      após aprovação do orientador, em duas vias, destinadas uma à 

Coordenação do Curso e outra à Biblioteca da UNILA. O deposito na Biblioteca Virtual de TCCs 

da Unila é de responsabilidade do discente.            

 

Art. 31º. Caso seja verificada a existência de plágio na versão final do TCC, o discente será 

imediatamente reprovado, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

 

 

 

Parágrafo único. Considera-se configurado o plágio, para fins de reprovação do discente, o 

trabalho que apresentar os seguintes vícios: 

I. Presença de palavras ou ideias de outro autor, sem o devido crédito, bastando para caracterizar 

o plágio a presença de 5 (cinco) ou mais linhas nesta situação, contínuas ou não; 

II. Quando houver a utilização de palavras exatamente iguais às do autor(es), sem a indicação da 

transcrição com o uso de aspas ou recuo de texto, mesmo havendo a atribuição de créditos, 

bastando para caracterizar o plágio a presença de 5 (cinco) ou mais linhas nesta situação, contínuas 



ou não. 

 

 

Art. 32º. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelos colegiado do curso de 

Biotecnologia através de processo eletrônico devidamente justificado e documentado.             

 

 

Art. 33º. Este Regulamento Complementar entrará em vigor a partir de 22 de agosto de 2022, nos 

termos do Art. 18 da Portaria nº 345/2020/GR, de 30 de setembro de 2020, publicada no Boletim 

de Serviço nº 88 de 30 de setembro de 2020. 

 


