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Definição e natureza do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O TCC é uma atividade acadêmica que consolida o curso de graduação por meio do 

desenvolvimento da investigação científica que aproxima e estreita a relação do estudante com 

o tema a ser pesquisado. Além disso, configura-se como pré-requisito parcial para a formação 

do estudante de acordo com as normas internas do IFB e o Projeto Pedagógico do Curso de 

Tecnologia em Gastronomia do Campus Riacho Fundo 1. 

O trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório do 

curso e deverá ser cumprido pelo estudante, conforme Portaria 27/2016 CS-IFB. No Curso 

Superior de Tecnologia em Gastronomia a carga desse componente corresponde a 80 horas. 

O TCC deverá ser desenvolvido pelos estudantes, individualmente ou em grupo, sob 

o acompanhamento de um(a) professor(a) orientador(a) que compõem o colegiado de curso 

ou, excepcionalmente, por dois professores orientadores (orientador(a) principal e co-

orientador(a)), desde que haja anuência do orientador. O TCC é o momento de o(a) estudante 

aperfeiçoar e comprovar o aprendizado de técnicas e metodologias aprendidas ao longo do 

curso no que se refere à pesquisa científica e, no Curso Superior de Tecnologia em 

Gastronomia o gênero textual a ser produzido é o artigo científico, pois esta permite apresentar 

as características processuais empíricas, prática, metodológica ou teórica de pesquisa, 

conforme Demo (2000). 

1. Pesquisa teórica - pesquisa que é "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, 

ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos" 

(DEMO, 2000, p. 20). Esse tipo de pesquisa é orientada no sentido de reconstruir teorias, 

quadros de referência, condições explicativas da realidade, polêmicas e discussões 

pertinentes.  

2. Pesquisa metodológica - tipo de pesquisa voltada para a inquirição de métodos e 

procedimentos adotados como científicos. "Faz parte da pesquisa metodológica o estudo dos 

paradigmas, as crises da ciência, os métodos e as técnicas dominantes da produção científica" 

(DEMO, 1994, p. 37).  

3. Pesquisa empírica - é a pesquisa dedicada ao tratamento da "face empírica e fatual 

da realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via do controle empírico e 

 

1  Conforme resolução IFB n. 27/2016, “o trabalho de conclusão de curso é componente curricular 

obrigatório dos cursos de graduação do IFB e deverá ser cumprido pelo aluno, conforme orientações do PPC 

de cada curso”. 
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fatual" (DEMO, 2000, p. 21). A valorização desse tipo de pesquisa é pela "possibilidade que 

oferece de maior concretude às argumentações, por mais tênue que possa ser a base fatual.  

4. Pesquisa prática - Trata-se da pesquisa "ligada a práxis, ou seja, à prática histórica 

em termos de conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; não esconde a 

ideologia, mas sem perder o rigor metodológico". Alguns métodos qualitativos seguem esta 

direção, como por exemplo, pesquisa participante, pesquisa-ação, onde via de regra, o 

pesquisador faz a devolução dos dados à comunidade estudada para as possíveis intervenções 

(DEMO, 2000, p. 22). 

 

Os objetivos do TCC do Curso Superior de Gastronomia são: 

 

Objetivo geral 

 

Desenvolver um trabalho de pesquisa com rigor científico, utilizando bases teóricas 

que expressam o conhecimento do assunto escolhido, contemplando temas relativos às áreas 

de conhecimento do curso. 

 

Objetivos específicos 

 

• Desenvolver trabalho científico relacionado aos temas da área escolhida. 

• Fazer reflexão crítica e consciente sobre os temas abordados nas pesquisas. 

• Desenvolver habilidades relacionadas ao trabalho de investigação científica. 

• Aplicar conhecimentos sobre metodologias e práticas de pesquisa. 

• Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas 

durante o curso, de forma integrada; 

• Desenvolver a capacidade de planejamento e de disciplina para resolver 

problemas dentro das áreas de formação específica; 

• Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas; 

• Estimular a construção do conhecimento coletivo. 
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O gênero do TCC 

 

O gênero textual do TCC do curso de Tecnologia em Gastronomia do Campus Riacho 

Fundo, conforme o Plano de Curso é: 

 

Artigo científico (mínimo 10, máximo 15 páginas) 

 

O artigo científico é um gênero textual cujo objetivo é divulgar os resultados de uma 

pesquisa desenvolvida sobre um determinado tema. Seus interlocutores podem ser professores 

de diversos níveis de ensino, graduandos e ou pesquisadores da área. O artigo científico 

apresenta os fundamentos teóricos utilizados para embasar o estudo, a metodologia de 

pesquisa utilizada para gerar e sistematizar os dados, os resultados obtidos para atingir os 

objetivos propostos na pesquisa realizada de forma resumida e as considerações finais dos 

achados sobre a realidade estudada. Os artigos científicos geralmente são divulgados por meio 

de periódicos acadêmicos.  

No desenvolvimento do TCC, os atores envolvidos desenvolvem funções distintas, do 

início do processo à finalização do registro final e arquivamento do trabalho, a seguir, estão 

descritas as atribuições de cada um. 

 

Atribuições do Coordenador de Curso 

 

• Receber e arquivar o termo de aceite de orientação e as fichas de 

acompanhamento de orientação, devidamente preenchidas e assinadas pelo 

professor orientador de TCC. 

• Estabelecer calendário para a entrega da versão escrita final. 

• Encaminhar lista de formandos ao Registro Acadêmico, após recebimento da 

versão final do TCC. 

• Receber a versão eletrônica do TCC e encaminhá-la à Biblioteca para compor o 

Repositório. 
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Atribuições do Professor Orientador 

 

• Orientar a elaboração do TCC em encontros quinzenais, em horários previamente 

combinados com o estudante/grupo de estudantes, conforme indicado no calendário 

institucional. 

• Preencher o termo de aceite de orientação e enviá-lo a coordenação de curso 

(Anexo I); 

• Registrar, em ficha de acompanhamento de orientação do aluno, as atividades 

realizadas junto ao(s) estudantes ao longo do processo (Anexo II). 

• Solicitar agendamento de espaços físico ou remoto e reserva de equipamentos 

necessários à realização da defesa do TCC. 

• Presidir as bancas de defesa de TCC de seus orientandos. 

• Providenciar certificados para os membros das bancas examinadoras que presidir. 

• Elaborar ata de resultado final da defesa do TCC no SUAP. 

• Solicitar assinatura eletrônica da Ata de Defesa para os membros da banca e para 

o(s) estudante(s); 

• Providenciar, preencher e assinar a documentação referente à realização da defesa 

do TCC e entregar à coordenação de Curso. 

 

Atribuições da(o) estudante  

 

• Participar dos encontros presenciais do componente curricular TCC. 

• Participar dos encontros periódicos de orientação, conforme os horários 

previamente combinados com o(a) professor(a) orientador(a) de TCC, de acordo 

com o calendário institucional. 

• Ser autor dos textos escritos durante o processo de elaboração do TCC. 

• Produzir o texto, bem como revisá-lo e reescrevê-lo, em atendimento às 

sugestões e correções do professor orientador de TCC. 

• Entregar o TCC em versão PDF, por e-mail, ao(à) professor(a) orientador(a) e 

aos integrantes da banca com antecedência mínima de 15 dias da data da defesa. 

• Comparecer em dia, hora e local determinados para defesa da versão final de seu 

TCC. 
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• Entregar ao Coordenador de Curso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 

versão final do trabalho, contempladas as considerações da banca examinadora, 

após revisão e liberação do professor orientador. 

 

Fluxo para orientação do TCC  

 

O(A) professor(a) orientador(a) será escolhido(a) pelo/a estudante e, após o aceite, 

este deverá informar à coordenação de curso.  

O(A) professor(a) orientador(a) enviará à coordenação de curso a ficha de acompanhamento 

de orientação de TCC (Anexo II) para registro dos atendimentos do orientador ao (à) 

estudante. A ficha de acompanhamento deverá ser preenchida ao longo do semestre e 

entregue pelos orientadores, ao final do semestre, à coordenação de curso para arquivo. 

O(a) estudante deverá produzir o TCC de acordo com as normas vigentes da ABNT. 

O(A) professor(a) orientador(a) deverá informar à coordenação de curso até um mês antes do 

final do semestre letivo se o/a estudante finalizará o trabalho para ser agendada a Banca 

Examinadora.  

 

Fluxo para a realização da Banca Examinadora do TCC 

 

O(A) professor(a) orientador(a) agendará as defesas dos(as) estudantes conforme 

informações encaminhadas por e-mail pelo(a) orientador(a) à coordenação de curso.  O 

estudante deverá entregar, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data agendada 

para defesa, a versão final de seu trabalho, por e-mail, em arquivo PDF, a seu(sua) 

orientador(a) e a cada um dos integrantes da banca examinadora.  

A Banca Examinadora do TCC deverá ser composta por três professores, sendo 

constituída pelo(a) professor(a) orientador(a) e por dois outros professores convidados. A 

organização das bancas ficará sob a responsabilidade da coordenação de curso, que pode 

organizá-las de forma coletiva, agrupando os trabalhos por áreas temáticas para serem 

apresentados em um mesmo período do dia. Por exemplo, agendam-se três defesas na área de 

Bebidas no mesmo horário pela afinidade temática e organiza-se uma única banca para 

apreciação da defesa desses trabalhos. No caso de acontecer defesa coletiva, um(a) dos(as) 

orientadores(as) presentes será eleito(a), entre seus pares, para presidir a banca. 

Fluxo para defesa do TCC  
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O tempo para a realização da Banca Examinadora será organizado como segue: o/a(s) 

estudante(s) terá(ão) o tempo máximo de 20 (vinte) minutos para apresentação oral, seja esta 

individual ou em grupo; o tempo para arguição do estudante pelos componentes da banca, 

após a apresentação do TCC, será de até 30 (trinta) minutos cada. 

Após a apresentação e a arguição do(s)/ da(s) estudantes, a Banca Examinadora 

deliberará sobre o trabalho, divulgará se aprovado ou reprovado e encerrará o processo. 

Caso o(a) estudante ou grupo não seja aprovado(a) deverá refazer a TCC totalmente 

ou parcialmente, conforme orientação da Banca.  

O(a) estudante ou grupo que não entregar o TCC sem motivo justificado e 

comprovado estará automaticamente reprovado no componente curricular. 

A apresentação oral do trabalho será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

domínio do conteúdo, organização dos slides e recursos utilizados para apresentar o TCC, 

habilidade de se expressar de forma clara e objetiva, adequação da apresentação ao tempo 

limite estipulado para tal.  

Cada integrante da banca preencherá uma tabela de avaliação, que contemplará o 

trabalho escrito, o qual comporá 70% da nota final e a apresentação oral, que comporá 30% 

da nota final, conforme a Ficha de avaliação (Anexo V).  

Os critérios de avaliação do trabalho escrito são:  

• Coerência teórico-metodológica do trabalho (até 2,5 pontos); 

• Relevância da pesquisa para a área da gastronomia, (até 2,5 pontos);  

• Adequação linguística do trabalho segundo à norma da língua portuguesa e 

adequação da estrutura do trabalho às normas da ABNT, com o valor de (até 2 pontos). 

Os critérios de avaliação da apresentação serão: 

• Domínio do conteúdo, com o valor de (até 1 ponto); 

• Habilidade de se expressar de forma clara e objetiva, com o valor de (até 1 ponto); 

• Organização e utilização dos recursos escolhidos para a apresentação, assim como 

adequação ao tempo limite estipulado para a apresentação, com o valor de (até 1 ponto). 

Ao deliberar sobre o resultado do TCC, o(a) professor(a) orientador(a), responsável 

pela condução da Banca Examinadora preencherá, a partir da ficha de avaliação dos demais 

integrantes da banca e da sua própria, a Ata de Defesa de TCC (Anexo VI). 

A Ata da Banca Examinadora deverá ser assinada eletronicamente por todos os 

componentes avaliadores e pelo(s) estudante(s) e encaminhada à coordenação de curso em até 

3 (três) dias após a realização da avaliação, via SUAP.  
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Fluxo para entrega da versão final do TCC 

 

É obrigatória a entrega da versão final eletrônica do TCC, formato PDF, pelo correio 

eletrônico ao email da Coordenação de Curso gastronomia.crfi@ifb.edu.br, assunto: Entrega 

Versão Final TCC, em endereço de email do aluno, devidamente identificado juntamente 

com o termo de autorização de entrega da versão final assinado pelo(a) orientador(a) (anexo 

VII). e com o termo de autorização de publicação (fornecido pela biblioteca). A coordenação 

de curso encaminhará o texto à biblioteca do Campus Riacho Fundo para ser inserido no 

Repositório. 

A entrega da versão final do TCC é pré-requisito para colação de grau pelo(a) 

estudante. A Coordenação de curso é responsável por encaminhar ao Registro Acadêmico o 

nome dos(as) estudantes que se encontram em situação regular. 

 

Normalização 

 

O artigo é um texto, de aproximadamente 10 mil palavras, produzido com o objetivo 

de publicar em periódicos especializados, os resultados de uma pesquisa 

desenvolvida sobre um tema específico. Esse gênero serve como uma via de 

comunicação entre pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação. 

 

Motta-Roth, D. &amp; Hendges, G. R. Produção textual na 

universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010, p. 65. 

 

No Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia, o artigo científico é o gênero 

textual selecionado para ser produzido como TCC. Nesse sentido, ele deve ser redigido 

conforme a ABNT, seguindo a NBR 6022/2003. Assim, seus elementos pré-textuais são: a) 

título, e subtítulo (se houver); b) nome(s) do(s) autor(es); c) resumo na língua do texto; d) 

palavras-chave na língua do texto. O corpo do artigo deve conter, no mínimo, as seguintes 

seções: introdução; referencial teórico; metodologia de pesquisa; discussão e análise dos 

resultados; conclusão. O título dessas seções, no artigo, todavia, podem ser redigidos de outra 

maneira, desde que contemplem o conteúdo pertinente a cada uma das seções elencadas para 

sua estruturação. Por exemplo, no lugar de ´conclusão´, pode ser escrito 

“Considerações finais”, “Reflexões finais” e outros; em vez de  ´metodologia de pesquisa´ 

pode ser escrito “Percurso da pesquisa”, “Percurso metodológico” e assim por diante. Como 

elemento pós-textual, as referências são obrigatórias. 

mailto:gastronomia.crfi@ifb.edu.br
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As citações e as referências do artigo acadêmico devem seguir as NBR 10520/2002 

e NBR 6023/2018, respectivamente. Sobre a organização desses dois elementos, é possível 

encontrar algumas dicas no site normaliza.ifb.edu.br, pois também se baseia nas normas de 

editoração da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Cabe lembrar que o 

template de TCC disponível nesse site refere-se à monografia e não ao artigo científico. O 

template a ser seguido está disponível no Anexo VI. 

 

Excepcionalidade 

 

Caso o estudante tenha submetido, no período de ingresso no curso até sua conclusão, 

artigo científico a algum periódico da área e este tenha sido aceito para publicação, até a data 

da entrega do TCC para avaliação da banca, este poderá ser aceito  para esse fim, ainda que a 

normalização seja diferente da proposta neste Manual de TCC. Para tanto, o estudante deverá 

enviar por e-mail a seu(sua) orientador(a) e a cada um dos integrantes da banca examinadora, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data agendada para defesa, a carta de aceite 

do periódico e/ou a publicação propriamente dita. No caso de ter somente a carta de aceite, 

além desta, deverá enviar, também, o arquivo formatado conforme o template da submissão 

com as normas da revista e a versão final de seu trabalho em arquivo PDF. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXOS 

  

 I - Termo de aceite de orientação 

 

 

Eu, _________________________________________, professor(a) do Instituto Federal de 

Brasília, lotado(a) no Campus _______________, de matrícula ________________, 

comprometo-me a orientar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a ser elaborado pelo(a) 

estudante _____________________________________, matrícula ________________ 

durante o _____ semestre do ano de ________. Declaro ciência do Projeto de Conclusão de 

Curso, que me foi apresentado pelo(a) estudante. 

 

Título provisório: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________ 

Professor(a) orientador(a) 

 



 

 
 

 

II - Ficha de acompanhamento de orientação 

 

Data Atividade desenvolvida  Assinatura do 

estudante 

Assinatura do 

orientador 

     

     

     

     

     

     

     

 

*Mesmo em caso de orientações feitas à distância, esta ficha deverá ser devidamente 

preenchida e assinada, obedecendo o fluxo de orientações. 

 



 

 
 

 

 

III – Ficha de Avaliação 

 

Avaliador(a): ______________________________________________________________ 

Apresentação escrita (7 pontos) 

Critério Pontuação 

 

Coerência teórico-metodológica do trabalho. 

 

 

(até 2,5 pontos) 

Relevância da pesquisa para a área de ensino na língua inglesa e/ ou 

literaturas de língua inglesa. 

 

 

(até 2,5 pontos) 

Adequação linguística do trabalho segundo à norma da língua 

portuguesa; 

adequação da estrutura do trabalho às normas da ABNT. 

 

 

(até 2,0 pontos) 

Total:   

Apresentação oral (3 pontos) 

Critérios Pontuação 

Domínio do conteúdo.   

(até 1 ponto) 

Habilidade de se expressar de forma clara e objetiva.   

(até 1 ponto) 

Organização e utilização dos recursos escolhidos para a apresentação; 

adequação ao tempo limite estipulado para a apresentação. 

 

(até 1 ponto) 

Total:  

 

Nota Final: __________________________ 

                    (Apresentação escrita mais apresentação oral) 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura 

 



 

 
 

IV - Ata de defesa de TCC 

Identificação 

Título do trabalho:  

Gênero: 

Estudante 1: 

Estudante 2 (se houver):  

Estudante 3 (se houver):  

Banca 

Orientador(a): 

Avaliador(a) 1:  

Avaliador(a) 2:  

 

Itens avaliados Orientador(a) Avaliador(a) 1 Avaliador(a) 2 

Trabalho escrito (0 a 7)    

Apresentação oral (0 a 3)    

Nota final (NF) (0 a 10)  

NF1 

 

NF2 

 

NF3 

 

Média final: ____________________ 

 

__________________________________________ 

Orientador(a) 

 

__________________________________________ 

Avaliador 1 

 

__________________________________________ 

Avaliador 2 

 

_________________________    ______________________    ______________________ 

               Estudante 1             Estudante 2 (se houver)  Estudante 3 (se houver) 

 

 



 

 
 

 

V – Termo de autorização de entrega de versão final de TCC 

 

 

Eu,_____________________________________________________________, professor(a) 

orientador(a) do(a) estudante ________________________________________________, 

autorizo a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, por 

considerar que ele atende às normas e diretrizes expressas no Manual de TCC do Curso 

Superior de Tecnologia em Gastronomia do Instituto Federal de Brasília, tendo sido avaliado 

no dia ____/_____/________ e devendo ser encaminhado ao repositório institucional.  

 

 

 

 

Brasília, _____ de ________________ de 20____ 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) orientador(a) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

VI – Template 

 

Instituto Federal de Brasília 

Campus Riacho Fundo 

Curso Superior Tecnologia em Gastronomia 

 

 

Data de submissão do artigo: 

Data de aprovação do artigo: 

 

Estudante 12 

Estudante 23 

Professor(a) Orientador(a)4 

 

Título do Trabalho 
 

 
Resumo 

Artigo completo apresentado em PDF. Formatação: papel A4, margens superior e esquerda 3 cm; 

direita e inferior 2 cm; fonte Times New Roman em todo o texto. Extensão do texto: mínimo de 8.000 

e máximo de 10.000 palavras, incluindo resumo e palavras-chave, figuras, tabelas, referências, 

apêndices e anexos. Resumo: parágrafo único, fonte Times New Roman, corpo 11, espaço simples, 

alinhamento justificado; deve informar os objetivos do artigo, as metodologias utilizadas e os 

principais resultados. Extensão do texto entre 200 e 300 palavras. Palavras-chave: máximo 5, mínimo 

3, tamanho 11, fonte Time New Roman, separadas por ponto e vírgula.  

 

Palavras-chave: artigo científico; formatação; gastronomia. 

 

1. Introdução 

 

Corpo do texto: parágrafo 1,25 cm, tamanho 12, entrelinhas 1,15, alinhamento 

justificado. Títulos e subtítulos: fonte em negrito, corpo 12, alinhamento justificado, 

numeração progressiva em algarismos arábicos. Figuras, tabelas e quadros: título na parte 

 

2 Estudante Curso Superior Tecnologia em Gastronomia do IFB Campus Riacho Fundo. Link para currículo Lattes. 
E-mail. 
3 Estudante Curso Superior Tecnologia em Gastronomia do IFB Campus Riacho Fundo. Link para currículo Lattes. 
E-mail. 
4 Docente do IFB Campus Riacho Fundo. Link para currículo Lattes. E-mail. 
 

Logo Institucional 

centralizado 

Nome da Instituição, Campus, 

Curso 

Centralizado, espaçamento 

simples, Times New Roman, 

fonte 12. 

Negrito, tamanho 14,  

espaço simples,  

alinhamento 

centralizado. 



 

 
 

superior, corpo 11, entrelinhas simples, alinhamento justificado, numeração sequencial. Notas 

e legendas na parte inferior, corpo 10, entrelinhas simples, alinhamento justificado. Notas de 

rodapé: fonte estilo normal, corpo 10, entrelinhas simples, numeradas em algarismos arábicos 

e sobrescritos, alinhamento justificado. 

 

 

2. Referencial Teórico 

 

3. Metodologia da Pesquisa 

 

4. Discussão e Análise dos Resultados 

 

5. Conclusão 

 

6. Referências 

 

NBR 10520/2002 e NBR 6023/2018. 

 

 


