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INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2021 

 

Estabelece os instrumentos necessários ao acompanhamento, 

desenvolvimento e avaliação do estudante nas disciplinas Trabalho de 

Conclusão de Curso I (SAU329) e Trabalho de Conclusão de Curso II 

(SAU330).  

 

O Colegiado do curso de Farmácia, no uso de suas atribuições, e considerando a 

Resolução Consepe 025/2021, que aprova o regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) do curso de Farmácia, estabelece os instrumentos necessários ao acompanhamento, 

desenvolvimento e avaliação do estudante nas disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I 

(SAU329) e Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330), conforme o seguinte: 

1- Os instrumentos devem ser utilizados conforme as etapas necessárias e 

atribuições dos envolvidos nas atividades das disciplinas SAU329 e SAU330, a saber: 

Colegiado do curso de Farmácia, Coordenador(es) das disciplinas, Orientador, Coorientador 

(quando houver), parecerista e discente; 

2- Os instrumentos estarão disponibilizados no site do Colegiado para acesso e 

preenchimento ou serão digitados diretamente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI 

Bahia), quando se tratar das declarações de orientação, de coorientação e de participação em 

banca examinadora; 

3- Os instrumentos são os listados abaixo e constam como Anexo nesta Instrução 

Normativa, a saber: 

a) Formulário de formalização de orientação (ANEXO A); 

b) Formulário de formalização de coorientação (ANEXO B); 

c) Formulário de acompanhamento e desempenho do estudante na disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) (ANEXO C); 

d) Formulário de Avaliação do projeto de pesquisa (ANEXO D), que deverá ser 

respondido pelo parecerista; 



e) Formulário de avaliação da apresentação oral do projeto de pesquisa 

desenvolvido na disciplina TCC I (SAU329) (ANEXO E), que deve ser respondido pelo 

coordenador do TCC; 

f) Formulário de acompanhamento e desempenho do estudante na disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330) (ANEXO F), que deve ser preenchido pelo 

orientador; 

g) Instrumento de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330) 

(ANEXO G), que deve ser preenchido pelos três membros da banca examinadora; 

h) Modelo da ata de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (ANEXO H); 

i) Modelo de declaração de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 

(ANEXO I), que será digitado diretamente no SEI Bahia, pela coordenação de TCC, e assinado 

pela coordenação de TCC e pela Coordenação de Colegiado; 

j) Modelo de declaração de participação em banca examinadora de Trabalho de 

Conclusão de Curso (ANEXO J), que será digitado diretamente no Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI Bahia), pela coordenação de TCC, e assinado pela coordenação de TCC e 

pela Coordenação de Colegiado; 

k)   Termo de consentimento para publicação do resumo do TCC no site do curso 

(ANEXO K); e 

l) Declaração de autenticidade de trabalho acadêmico (ANEXO L).   

 

4- Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Colegiado do Curso de Farmácia 

 

 
Feira de Santana, 8 de julho de 2021. 

 

 

Tatiane de Oliveira Silva Alencar 

Coordenadora do Colegiado do curso de Farmácia 

 

  



ANEXO A — Formulário de formalização de orientação 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

 
DECLARAÇÃO  DE ORIENTAÇÃO 

 

 

Eu, _______________________________________________________ na condição de 

docente desta Universidade, lotado(a) no Departamento  __________________, declaro que 

aceito orientar o (a) discente _________________________________________, matrícula nº 

___________________, na elaboração do projeto e Trabalho de Conclusão de Curso, das 

disciplinas  Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) e Trabalho de Conclusão de Curso II 

(SAU330).  

 

 

Feira de Santana, ___ de ______________ de ___ 

 

 

________________________________ 

Professor(a) Orientador(a) 

  



ANEXO B — Formulário de formalização de coorientação 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

CURSO DE FARMÁCIA 

 
 

DECLARAÇÃO DE COORIENTAÇÃO 

 

 

Eu, _______________________________________________________, 

(profissão/docente)________________, declaro que aceito coorientar o (a) discente 

_________________________________________, matrícula nº ___________________, na 

elaboração do projeto e Trabalho de Conclusão de Curso, das disciplinas Trabalho de Conclusão 

de Curso I (SAU329) e Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330).  

Tenho ciência de que a aceitação desse compromisso tem cunho de colaboração 

acadêmica, portanto não configura vínculo empregatício com a Universidade Estadual de Feira 

de Santana. (Este parágrafo deve ser excluído, caso o coorientador seja docente da UEFS) 

 

 

Feira de Santana, ___ de ______________ de ___ 

 

 

________________________________ 

Coorientador 

 

  



ANEXO C  — Formulário de acompanhamento e desempenho do estudante na disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso I (SAU329) 

 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E DESEMPENHO DO ESTUDANTE NA 

DISCIPLINA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (SAU329) 

 

Orientando (a):__________________________________________________________ 

Orientador (a):__________________________________________________________ 

 

DATA DA 

ORIENTAÇÃO 

ATIVIDADE* 

  

  

  

  

  

  

  
*Registro da atividade realizada com o(a) orientador (a) para a construção do projeto do TCC. Ex.: 

orientação para delimitação do objeto de estudo, definição dos objetivos, definição da metodologia, 

orientações sobre a formatação de texto etc. 

Com base no meu acompanhamento considero o desempenho do estudante: 

( ) satisfatório 

( ) insatisfatório 

Comentários: 

Diante disso, atribuo ao seu desempenho nota igual a ______ (nota por extenso de 0 a 10) 

_______________________________ 

Assinatura do Orientador(a) 



ANEXO D  — Formulário de Avaliação do projeto de pesquisa1  

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
CURSO DE FARMÁCIA 

 

 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

Nome do estudante:_____________________________________________________________________________ 

Título do Projeto: _________________________________________________________________________________ 

ESTRUTURA ELEMENTOS NORMATIVOS OBSERVADOS VALOR 

DO ITEM 

VALOR 

OBTIDO 

Partes externa e  pré-

textual 

Capa, Título, Folha de rosto, Sumário (apresentação dos elementos, correspondência do sumário com as divisões 

textuais e pós-textuais, formatação, ordenamento, alinhamento, denominação das divisões e paginação). 

1,0  

  

Parte textual Introdução – apresenta e contextualiza o objeto de estudo e o problema, descreve a justificativa, hipótese/pressuposto 
(quando houver), os objetivos são pertinentes e elaborados adequadamente. 

2,0  

Referencial teórico/Revisão da literatura – discute principais conceitos/teorias e estudos pertinentes ao objeto de 

estudo 

2,0  

Metodologia: descreve o tipo de pesquisa, período do estudo, campo empírico, participantes/população/amostra, 
procedimentos e técnicas empregados na coleta e análise dos dados; descreve procedimentos éticos. 

2,0  

Cronograma: tempo necessário para o desenvolvimento de cada uma das etapas da pesquisa 0,5  

Orçamento: estimativa dos custos da pesquisa 0,5  

Parte pós-textual Referências mencionadas conforme ABNT vigente, Apêndices(s) (opcional) e Anexo(s) (opcional) 1,0  

Geral  Expressão escrita: clareza, precisão e adequabilidade da linguagem. Cumprimento das normas gerais da ABNT. 1,0  

Observações gerais 

(opcional) 

 ----  

Nota Final  

 

___________________________________________________________________                    _________________________________________________ 

                                Professor (a) Avaliador(a)                                                                                                                Data da Avaliação 

                                                             
1 Deve ser preenchido pelo parecerista 



 

ANEXO E  — Formulário de  avaliação da apresentação oral do projeto de pesquisa (SAU239) 

Trabalho de Conclusão de Curso I  

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

CURSO DE FARMÁCIA 

 
 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL DO PROJETO DE 

PESQUISA2 

Nome do 

estudante:__________________________________________________________________ 

Título do Projeto: 

___________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE VALOR DO 

ITEM 

VALOR 

OBTIDO 

Apresentação do conteúdo: aborda os itens do projeto 

de pesquisa (pré-textuais, textuais e pós-textuais 

necessários) de maneira clara e  objetiva  

5,0  

Utilização do recurso audiovisual:  recurso tipográfico 

adequado, redação clara, gramaticalmente correta, 

visualmente adequada, número de slides suficiente. 

2,0  

Domínio de conteúdo: mostra conhecimento e 

segurança ao apresentar seu projeto de pesquisa  

2,0  

Cumprimento do tempo previsto (10 minutos para 

apresentação e até 10 minutos para arguição) 

1,0  

NOTA FINAL  

 

 

  
                                Coordenador (a) do TCC Data da Avaliação 

  

                                                             
2 Deve ser preenchido pelo coordenador do TCC 

 



 

ANEXO F — Formulário de acompanhamento e desempenho do estudante no componente 

Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330) 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E DESEMPENHO DO ESTUDANTE NO 

COMPONENTE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  II (SAU330) 

 

Orientando (a):__________________________________________________________ 

Orientador (a):__________________________________________________________ 

 

DATA DA 

ORIENTAÇÃO 

ATIVIDADE* 

  

  

  

  

  

  
*Registro da atividade realizada com o(a) orientador(a) para a construção do TCC. Ex.: orientação para 

ajustes na metodologia, orientação para coleta de dados, orientação análise dos dados,  orientações sobre 

a formatação de texto etc. 

Com base no meu acompanhamento considero o desempenho do estudante: 

( ) satisfatório 

( ) insatisfatório 

Comentários:   

Diante disso, atribuo ao seu desempenho nota igual a ________ (nota por extenso de 0 

a 10) 

_____________________________ 

Assinatura do Orientador(a) 



 

ANEXO G  — Instrumento de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso II (SAU330)3 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DO TCC PELA BANCA EXAMINADORA 

Nome do estudante:_____________________________________________________________________________ 

Título do TCC: _________________________________________________________________________________ 

ESTRUTURA ELEMENTOS NORMATIVOS OBSERVADOS VALOR 

DO ITEM 

VALOR 

OBTIDO 

Partes externa e pré-

textual 

Capa, Título, Folha de rosto, Folha de aprovação, Sumário (apresentação dos elementos, adequabilidade do título, 

correspondência do sumário com as divisões textuais e pós-textuais, formatação, ordenamento, alinhamento, 

denominação das divisões e paginação). 
(item obrigatório mesmo para o TCC apresentado no formato de artigo científico, aplicativos ou outros dispositivos tecnológicos) 

0,25  

Resumo em língua vernácula/Resumo em língua estrangeira (obrigatório) – deve ressaltar o objetivo, o método, os 

resultados e as conclusões, usando de 150 a 500 palavras. 

0,25  

Parte textual Introdução: Apresenta e contextualiza o objeto de estudo e o problema, descreve a justificativa, hipótese/pressuposto, 

os objetivos são pertinentes e elaborados adequadamente. 

0,5  

Referencial teórico: discute principais conceitos/teorias e estudos pertinentes ao objeto de estudo 
(item obrigatório mesmo para o TCC apresentado no formato de artigo científico, aplicativos ou outros dispositivos tecnológicos) 

1,0  

Metodologia/Materiais e Métodos: descreve o tipo de pesquisa, período do estudo, campo empírico, 

participantes/população/amostra, procedimentos e técnicas empregados na coleta e análise dos dados; descreve 

procedimentos éticos. 

1,0  

                                                             
3 A ser preenchido por cada um dos três membros da banca examinadora  

 



Resultados e Discussão: apresenta os dados de forma coerente com a metodologia adotada. Discute, compara, 

confronta os achados com o referencial teórico.   

2,0  

Conclusão/Considerações finais: destaca os principais achados, aponta lacunas do conhecimento, apresenta as 
limitações do estudo, traça recomendações para a resolução dos problemas identificados e lacunas encontradas. 

0,5  

Parte pós-textual Referências conforme ABNT vigente/normas da revista (em caso de artigo científico), Apêndice(s) (opcional) e 

Anexo(s) (opcional). 

0,5  

Apresentação geral 

da parte escrita 

Estrutura escrita: clareza, precisão e adequabilidade da linguagem. Ortografia e gramática adequadas, Cumprimento 
das normas gerais da ABNT  

1,0  

Apresentação oral: Apresentação do conteúdo, utilização adequada do recurso audiovisual, domínio de conteúdo e segurança durante a 

arguição pela banca examinadora; cumprimento do tempo (mínimo de 15 e máximo de 20 minutos) 

3,0  

Observações gerais 

(opcional): 

   

Nota Final  

 

___________________________________________________________________                    _________________________________________________ 

                                Professor (a) Avaliador(a)                                                                                                                Data da Avaliação



ANEXO H — Modelo da ata de defesa do Trabalho de Conclusão do Curso 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

 
ATA DE DEFESA PÚBLICA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Aos ______ dias do mês de ________________________ de ____, às ___horas e _____ 

minutos, ocorreu na sala/auditório/reunião virtual _____________________________ da 

Universidade Estadual de Feira de Santana, a sessão pública de apresentação do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) intitulado 

_________________________________________________________, de autoria do(a) 

estudante  ______________________________________________________ . Estiveram 

presentes como membros da Banca Examinadora, os(as) avaliadores(as) 

____________________________________________________ e 

_______________________________________________________, na condição de 

convidados(as), e o(a) Prof.(a) Orientador(a) _________________________________, que  

presidiu a Banca. Após a apresentação do TCC pelo(a) estudante, e realizadas as considerações 

dos membros da Banca Examinadora, estes preencheram instrumento de avaliação do TCC. O 

estudante obteve média igual a XXX (nota pro extenso) pontos, que será registrada pelo 

coordenador para posterior divulgação da nota final. O (a) estudante foi orientado a entregar a 

versão definitiva do TCC à coordenação de TCC, após a realização dos ajustes sugeridos pela 

banca, e em conformidade com o seu (sua) orientador (a), no prazo definido pela coordenação 

de TCC, sendo esta uma condição para a publicação da nota na caderneta, conforme disposto 

na Resolução Consepe nº 25/2021. Não havendo mais nada a tratar, a sessão pública de 

apresentação do TCC foi encerrada e lavrei esta ata, que será assinada pelos membros da Banca 

Examinadora. 

__________________________________ - Avaliador(a) 1 

__________________________________ - Avaliador(a) 2    

__________________________________ - Orientador(a) – Presidente da Banca 



ANEXO I  — Modelo de declaração de orientação de Trabalho de Conclusão de Curso  

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que ________________________________________, matrícula 

__________, foi orientador(a) do (a) estudante __________________________ no 

desenvolvimento do  Trabalho de  Conclusão de Curso intitulado 

____________________________________ , apresentado em sessão pública no dia ___ de 

____________ de _____. 

 

Feira de Santana, ___ de ________ de _____ 

 

Assinatura eletrônica (SEI) do Coordenador de Colegiado      

Assinatura eletrônica (SEI) do Coordenador de TCC 

 

 

 

  



ANEXO J — Modelo de declaração de participação em banca examinadora de Trabalho de 

Conclusão de Curso  

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que ________________________________________, 

matrícula/CPF__________,  participou como avaliador(a) do  Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulado ___________________________________________, desenvolvido pelo(a) 

estudante ______________________________________ , apresentado em sessão pública no 

dia ___ de ____________ de _____. 

 

Feira de Santana, ___ de ________ de _____ 

 

Assinatura eletrônica do Coordenador de Colegiado      

Assinatura eletrônica do Coordenador de TCC  

  



 

ANEXO K  — Termo de consentimento para publicação do resumo do  TCC no site do curso 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

CURSO DE FARMÁCIA 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO RESUMO DO  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO NO SITE DO CURSO 

 

 

Nós, _____________________________________, estudante do curso 

de Farmácia, matrícula _______, e professor (a) 

________________________________________, matrícula _____, orientador, 

consentimos com a publicação do resumo do Trabalho de conclusão de Curso 

intitulado ___________________________________________,  no site do 

Curso de Farmácia da UEFS.  

 

Assinatura do estudante 

 

Assinatura do orientador 

 

 

  



ANEXO L  — Declaração de autenticidade de trabalho acadêmico 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
CURSO DE FARMÁCIA 

 

 

À Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso 

Eu, _______________________________________________________, estudante 

do curso de Farmácia, matrícula _________________, declaro, para os devidos fins, que sou 

autor(a) do trabalho de conclusão de curso 

intitulado__________________________________________________, sob orientação do (a) 

Prof. (a) ___________________________________apresentado à Universidade Estadual de 

Feira de Santana, como parte das atividades da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II 

(SAU330), para obtenção do título de farmacêutico(a).  

Declaro, ainda, que este trabalho foi elaborado respeitando os princípios da moral e da 

ética e não violou qualquer direito de propriedade intelectual, sob pena de responder civil, 

criminal, ética e profissionalmente por meus atos. 

Feira de Santana, ___ de ____________ de ________ 

 

Assinatura do estudante 


