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1. Informações Gerais

Conforme os fundamentos filosóficos que orientam o Projeto Pedagógico 
quanto ao Bacharelado em Nutrição das Faculdades INTA, será neces-
sária a elaboração, pelo aluno, de um Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Este será desenvolvido por meio de pesquisa individual e concluí-
do na forma de Monografia, Artigo Científico, Estudo de Caso ou Relato 
de Experiência, conforme normas de sistematização do conhecimento da 
ABNT (NBR 6023; NBR 6024; NBR 6027; NBR 6028; NBR 6034; NBR 10520; 
NBR 12225; NBR 14724; NBR 12225), o Regulamento de Trabalhos Cientí-
ficos dos Cursos de Graduação das Faculdades INTA e o Regulamento do 
TCC do Curso de Bacharelado em Nutrição das Faculdades INTA. Isto tudo 
favorecerá a formação do futuro nutricionista seja quanto à investiga-
ção científica, à capacidade de reflexão e à habilidade interdisciplinar do 
mesmo, sob a orientação de um docente do Curso de Nutrição.
O TCC no Curso de Nutrição deverá ser realizado por meio de duas disci-
plinas. A primeira, denominada Pesquisa em Nutrição I (PN-I), com car-
ga-horária de 45h, ocorrerá no 7º (sétimo) período, e terá como objetivo 
geral a elaboração de um projeto de pesquisa. Já a segunda, Pesquisa 
em Nutrição II (PN-II), com carga horária de 30h, será ministrada no 9º 
(nono) período, e terá como finalidade, finalizar a execução o projeto de 
pesquisa.
A PN-I constará de dez encontros presencias com 4h cada cujas aulas te-
óricas ocorrerão duas vezes na semana a partir da primeira semana do 
semestre letivo e seguindo por mais quatro semanas até concluir os con-
teúdos. Depois, os alunos ficarão 90 dias, aproximadamente, discutindo 
e escrevendo o Projeto de Pesquisa com cada orientador. Após isto, pro-
jeto será qualificado na penúltima semana do semestre letivo.



3
Manual_Laboratórios_Nutrição

A PN-II envolverá cinco encontros presenciais de 4h-cada onde as aulas 
teóricas acontecerão apenas uma vez por semana por cinco semanas se-
guidas a partir da primeira semana do semestre letivo. Nesta disciplina, 
os alunos são obrigados a assistir a cinco Qualificações e a quatro Defe-
sas de TCC no final do semestre.
Assim, para que o acadêmico seja aprovado em tais disciplinas, o mesmo 
deverá apresentar, oralmente, um trabalho final na Pesquisa em Nutri-
ção I (a qualificação do projeto de pesquisa) e na Pesquisa em Nutrição II 
(a defesa do TCC) a ser feito, respectivamente, na penúltima e na última 
semana de aula do semestre letivo
Durante essas disciplinas, o acadêmico irá utilizar os subsídios básicos 
para a elaboração do projeto de pesquisa; aplicar revisão metodológica 
sobre como montar um projeto de pesquisa; desenvolver o projeto de 
pesquisa a partir do tipo de estudo; elaborar o título provisório, a proble-
matização, a hipótese, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, 
as referências bibliográficas, o cronograma, o orçamento, os apêndices e 
os anexos do projeto de pesquisa; qualificar o projeto de pesquisa; exe-
cutar o projeto de pesquisa; elaborar os resultados, as discussões, a con-
clusão, o resumo, as palavras-chave, o abstract e as keywords (apenas 
se o TCC for na forma de artigo científico); revisar o título, a introdução 
(com a problematização e a hipótese), os objetivos, o referencial teórico, 
a metodologia, as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos do 
TCC; e defender o TCC.
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As notas do acadêmico serão dadas durante a qualificação do seu projeto 
de pesquisa, pelos membros da banca, composta por três docentes: o pro-
fessor-orientador, o professor-examinador A e o professor-examinador 
B. Cada membro da banca, em posse do projeto de pesquisa completo, 
atribuirá notas ao trabalho escrito e à apresentação oral. A nota de cada 
Avaliação Progressiva (AP1, AP2 e AP3) será a média entre o somatório 
da nota do trabalho escrito e a nota da apresentação oral. Assim, a média 
das AP deverá ser a nota final do Exame de Qualificação da disciplina de 
Pesquisa em Nutrição I. 
Vale frisar que o acadêmico somente se qualificará se o professor-orien-
tador, em conjunto com o docente da disciplina, considerar que o mesmo 
esteja, cientificamente, apto a avançar para tal etapa. Caso contrário, o 
aluno repetirá a disciplina.
Observações:
a) O acadêmico que obtiver média igual ou maior que sete (7,0) e conceito 
SATISFATÓRIO, estará aprovado na disciplina de Pesquisa em Nutrição I.
b) O acadêmico que obtiver média menor do que sete (7,0), mas maior do 
que quatro (4,0), e conceito SATISFATÓRIO, terá direito à Avaliação Final 
(AF) que constará de uma prova escrita, subjetiva e presencial sobre o 
próprio projeto de pesquisa. Esta prova será marcada e aplicada pelo do-
cente da disciplina após todos os acadêmicos terem se qualificado.
c) O acadêmico que não qualificar, terá que fazer um requerimento de 2ª 
chamada na Coordenação do curso de Nutrição e pagar a taxa correspon-
dente. Depois disso, o estudante irá fornecer o canhoto ao professor da 
disciplina e, assim, uma semana depois da data limite da qualificação, o 
mesmo apresentará o seu projeto de pesquisa em outra data. 
d) O acadêmico que obtiver conceito NÃO SATISFATÓRIO na qualificação 
estará automaticamente reprovado na disciplina de Pesquisa em Nutrição 
I.

2. O Projeto de Pesquisa e sua 
Qualificação
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As notas das Avaliações Progressivas (AP’s) serão dadas durante a defesa 
do TCC. Os membros da banca, composta por três docentes (o profes-
sor-orientador, o professor-examinador A e o professor-examinador B), 
atribuirão as notas das AP1, AP2 e AP3, respectivamente. Cada um des-
tes, em posse do TCC do acadêmico, dará notas ao trabalho escrito e à 
apresentação oral. 
O acadêmico terá as notas completas (três do trabalho escrito e três da 
apresentação oral) as quais serão somadas e divididas por seis, para que 
se tenha a nota média da disciplina de Pesquisa em Nutrição II. Mas, o 
aluno somente defenderá o seu TCC se o professor-orientador, em con-
junto com o docente da disciplina, considerar que o mesmo esteja, cien-
tificamente, apto. Caso contrário, o estudante repetirá a disciplina.
Observações:
a) O acadêmico que obtiver média igual ou maior que sete (7,0) e concei-
to SATISFATÓRIO, estará aprovado na disciplina de Pesquisa em Nutrição 
II e terá cumprido uma das exigências finais para a obtenção do título de 
bacharel em Nutrição.
b) O acadêmico que obtiver média menor do que sete (7,0), mas igual ou 
maior do que quatro (4,0), e conceito PARCIALMENTE SATISFATÓRIO, terá 
direito à Avaliação Final (AF).
b.1 A AF constará de três notas. A primeira (NAF1) deverá vir de uma 
prova escrita, subjetiva e presencial sobre o próprio projeto de pesquisa; 
a mesma será marcada e aplicada pelo docente da disciplina após cada 
acadêmico ter defendido o seu TCC; e terá peso 5 (cinco).
b.2 A segunda nota (NAF2) será oriunda do trabalho apresentado e rees-
crito; deverá ser entregue, impreterivelmente, até 15 (quinze) dias após 
a defesa do TCC; e terá peso 3 (três).

3. A Pesquisa Executada e sua 
Defesa
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b.3 A terceira nota (NAF3) será atribuída pelo orientador através de uma 
Avaliação de Desempenho a ser preenchida pelo mesmo durante a defe-
sa do TCC; e terá peso 2 (dois).
b.4 Portanto, a NAF será a média ponderada entre a NAF1, a NAF2 e a 
NAF3. Depois disso, o cálculo da Média Final seguirá os moldes das Fa-
culdades INTA.
c) O acadêmico que obtiver conceito NÃO SATISFATÓRIO e/ou média final 
menor do que quatro (4,0) na defesa do TCC estará automaticamente 
reprovado na disciplina de Pesquisa em Nutrição II.
d) O acadêmico “[...] que não atingir 75% de frequência na disciplina e na 
orientação será automaticamente reprovado, sem direito à apresentação 
de seu TCC para a Banca, desde que essas faltas não tenham sido justifi-
cadas e aceitas” (Art. 17 do Regulamento para Orientação e Apresenta-
ção dos Trabalhos de Conclusão dos Cursos de Graduação das Faculdades 
INTA, em vigor desde o dia 01 de agosto de 2011).
e) Os acadêmicos “[...] que não observarem os prazos finais estabele-
cidos no cronograma da Coordenação serão considerados automatica-
mente reprovados na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso” (Art. 
19 do Regulamento para Orientação e Apresentação dos Trabalhos de 
Conclusão dos Cursos de Graduação das Faculdades INTA, em vigor desde 
o dia 01 de agosto de 2011).
f) “Por ocasião da entrega da versão final do TCC ao professor-orientador 
se constatadas fraude ou quaisquer ilicitudes acarretarão a reprovação 
automática do discente-orientando sem prejuízos às demais penalida-
des administrativas e legais” (Art. 20 do Regulamento para Orientação e 
Apresentação dos Trabalhos de Conclusão dos Cursos de Graduação das 
Faculdades INTA, em vigor desde o dia 01 de agosto de 2011).
g) “Se for constatado, por qualquer membro da Banca Examinadora, 
plágio, cópia pertinente à redação e elaboração do TCC, o discente-o-
rientando será automaticamente reprovado, podendo ainda responder 
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civilmente perante o autor ou autores das obras plagiadas e criminal-
mente de acordo com a legislação vigente, sendo que a Instituição ficará 
isenta de qualquer responsabilidade sobre a atitude ilícita do discente-o-
rientando” (Art. 21 do Regulamento para Orientação e Apresentação dos 
Trabalhos de Conclusão dos Cursos de Graduação das Faculdades INTA, 
em vigor desde o dia 01 de agosto de 2011).
h) “Mesmo que o estudante já tenha apresentado e defendido seu Traba-
lho de Conclusão de Curso, até a data do ato formal de Colação de Grau, 
se constatada e devidamente comprovada a fraude, o acadêmico estará 
reprovado e impedido de colar grau. Mesmo após a Colação de Grau, o 
egresso poderá ter o seu Diploma cassado se constatada e devidamente 
comprovada fraude na elaboração de seu TCC” (Art. 22 do Regulamento 
para Orientação e Apresentação dos Trabalhos de Conclusão dos Cursos 
de Graduação das Faculdades INTA, em vigor desde o dia 01 de agosto 
de 2011).
A data, o horário e a banca examinadora da defesa deverão ser informa-
dos pelo acadêmico ao docente da disciplina até 15 (quinze) dias antes 
da mesma. Os membros da banca examinadora deverão ser indicados 
pelo orientador que poderá consultar o orientando. A banca examina-
dora será composta por três membros: (1) pelo professor-orientador; (2) 
por um professor do curso de Nutrição das Faculdades INTA; e (3) por um 
docente não do curso de Nutrição, podendo ser das Faculdades INTA ou 
não. Cada membro da banca examinadora deverá ter a titulação mínima 
de especialista e deverá receber o TCC escrito, impresso com encaderna-
ção simples em espiral, pelo menos, 15 (quinze) dias antes da defesa do 
mesmo.
A defesa durará 60 minutos sendo que a apresentação oral será feita en-
tre 20 minutos (no mínimo) e 30 minutos (no máximo). Os 30 minutos 
restantes serão dedicados aos comentários dos membros da banca exa-
minadora (aproximadamente, 10 minutos para cada). 
Após a defesa e realizada as modificações, caso existam, o acadêmico 
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deverá, no prazo máximo de quinze dias, apresentar a versão final do 
TCC, se o mesmo tivar sido uma Monografia, encadernada em capa dura, 
conforme as Normas Técnicas elencadas pelo INTA, bem como em CD
-ROM cujo texto deverá estar em formato PDF para ser disponibilizado 
no site da IES. A cópia em capa dura será destinada à Biblioteca da Insti-
tuição. No caso da defesa do TCC ter sido no formato artigo científico, a 
versão final do mesmo somente terá validade após o acadêmico apresen-
tar o aceite do periódico científico, informando o seu ISSN (International 
Standard Serial Number), ou seja, o número de identidade internacional 
atribuído a cada publicação periódica.
Assim com acontece na disciplina de PN-I, os formulários abaixo são os 
documentos oficiais utilizados pelo corpo docente e discente do Curso de 
Bacharelado em Nutrição das Faculdades INTA. Os mesmos são usados 
também por toda a disciplina de Pesquisa em Nutrição II desde a primei-
ra aula até a Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.
1) Termo de compromisso entre o aluno e o orientador
2) Encontros acadêmicos com o orientador
3) Avaliação de desempenho do acadêmico
4) Ata de avaliação do TCC
5) Ata de exame de defesa do TCC
6) Formulário de avaliação do TCC


