
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

– Bacharelado em Engenharia Florestal - 

 

O trabalho de conclusão de curso é uma atividade acadêmica de sistematização 

do conhecimento desenvolvido pelo discente sobre um objeto de estudo pertinente à sua 

área de formação profissional. De maneira mais abrangente, a Instrução Normativa 

IFMG Nº 5, de 11 de abril de 2018 estabelece normas referentes ao Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) para os cursos oferecidos pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG. Além dessa modalidade de 

formatação, o TCC poderá ser elaborado no formato de artigo científico, desde que seja 

de comum acordo com o orientador.  A opção pelo formato de artigo científico deverá 

seguir as normas da revista escolhida, que deverão ser entregues previamente aos 

membros da banca, junto com o TCC. Estas normas não devem ser inseridas no corpo 

do TCC. 

 No entanto, para regulamentar os critérios, procedimentos e mecanismos de 

avaliação especificamente do trabalho de conclusão do curso de Bacharelado em 

Engenharia Florestal, em conformidade com o disposto no Art. 10 da Resolução da 

Câmara de Educação Superior/Conselho Nacional de Educação Nº 3/2006, o curso 

estabeleceu regulamento próprio, apresentado a seguir. 

 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular 

obrigatório à obtenção do título de Bacharel em Engenharia Florestal no Instituto 

Federal de Minas Gerais campus São João Evangelista, que visa à síntese, integração e a 

consolidação de conhecimentos nas diferentes áreas de estudo do curso. O TCC tem 

ainda como objetivos específicos: 

I. Promover a capacidade de identificação de temáticas, a formulação e 

abordagem científica e crítica de problemas; 

II. Contribuir para a inserção do acadêmico do Curso de Bacharelado em 

Engenharia Florestal no campo da Pesquisa Científica e Educacional; 



III. Promover a capacidade de identificação de métodos e de técnicas e o 

controle de planejamento para elaboração de projetos; 

IV. Desenvolver capacidades científicas e tecnológicas; 

V. Consolidar e integralizar os conhecimentos adquiridos durante o curso. 

 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

 

Art. 2º O TCC constitui uma atividade com carga horária equivalente a 60 

horas a ser desenvolvida individualmente pelos alunos do curso de Engenharia 

Florestal, sob a supervisão de um Orientador, podendo haver a colaboração de um 

Coorientador. 

Parágrafo único. O TCC deverá ser defendido ao longo do último ano do curso, 

após a aprovação da proposta de projeto/trabalho na disciplina de Projeto de Conclusão 

de Curso (PCC). 

Art. 3º Para o desenvolvimento do TCC poderão ser utilizados temas gerados a 

partir de projetos de pesquisa, extensão ou ensino e revisão de literatura, nas áreas e 

subáreas de conhecimento descritas no item Organização Curricular deste documento. 

Art. 4º O TCC será composto por uma monografia e uma apresentação oral 

para uma Banca Examinadora, elaborados segundo os padrões discriminados no Manual 

de Normatização de Trabalhos de Conclusão de Curso do campus SJE (Resolução 

02/2014 do IFMG-SJE), definidos com base nas normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

Art. 5º O desenvolvimento do TCC envolve obrigatoriamente a participação do 

Coordenador do curso, do Orientador/Coorientador e do Aluno Orientado, cada qual 

com suas respectivas atribuições. 


