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Componente Curricular: Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

Para a conclusão do Curso de Licenciatura e obtenção do diploma de Licenciado em 

Química, o licenciando deverá elaborar e defender uma monografia. Para tanto, o mesmo 

deverá estar matriculado na disciplina TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), desenvolvida 

durante os 6° e 7° períodos (um ano). Para a matrícula em TCC do 6° período o aluno deverá 

apresentar um pré-projeto de TCC onde constará título do TCC, justificativa, objetivos, 

metodologias e cronograma de trabalho para os dois períodos. O pré-projeto deverá ter sido 

avaliado e ter a assinatura do orientador para ser aceito. Durante o 6° período, adequações do 

pré-projeto poderão ser realizadas, desde que de comum acordo entre orientando e orientador. 

No final do 6° período o aluno é avaliado pelo professor orientador que deverá informar ao 

docente responsável pelo TCC sobre o resultado da avaliação realizada para o adequado 

registro no controle acadêmico. No 7° período o aluno deverá apresentar a proposta de 

continuidade de TCC ou realizar uma nova proposta. Em qualquer dos dois casos o aluno 

deverá defender a sua monografia no final do 7° período. 

A prática como componente curricular poderá ser materializada por meio de uma 

monografia abrangendo os resultados da prática profissional realizada durante o curso. 

A Monografia será apresentada a uma banca examinadora composta pelo professor 

orientador e mais dois componentes, professores do IFPB, podendo ser convidado, para 

compor essa banca, um profissional externo de reconhecida experiência profissional na área 

de desenvolvimento do objeto de estudo. O trabalho deverá ser escrito de acordo com as 

normas da ABNT estabelecidas para a redação de trabalhos científicos, conforme estabelecido 

nas Normas das Licenciaturas oferecidas pelo IFPB. Após as correções e proposições da 

banca examinadora, o trabalho fará parte do acervo bibliográfico da Instituição. 

 


