
Trabalho de Conclusão de Curso 

 
Os Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) de graduação do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba são 

regulamentados pela ANEXO 06 da Resolução nº 03F, de 05 de março 

de 2009 do Conselho Superior da instituição, como também por 

regulamento próprio do curso definido pelo colegiado, tendo os 

seguintes objetivos: 

I. Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias 

adquiridas durante o curso de forma integrada; 

II. Desenvolver a capacidade de planejamento para resolver 

problemas dentro das áreas de formação específica; 

III. Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a 

resolução de problemas; 

IV. Estimular o espírito empreendedor através da execução de 

projetos que levem ao desenvolvimento de produtos e processos; 

V. Intensificar a extensão universitária através da resolução de 

problemas existentes no setor produtivo e na sociedade; 

VI. Estimular a construção do conhecimento coletivo. 

No contexto do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Ambiental, a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é 

objeto da Resolução Colegiada nº 2/2019 e constitui requisito de 

conclusão obrigatório para obtenção do título de Tecnólogo(a) em 

Gestão Ambiental e deve atender aos seguintes objetivos: 

I. reunir, aprofundar e sistematizar os conteúdos programáticos 

disponibilizados ao longo das disciplinas do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Ambiental em um trabalho de caráter 

bibliográfico ou pesquisa aplicada e/ou extensão, relacionado à 

formação do Tecnólogo em Gestão Ambiental; 

II. concentrar em uma atividade acadêmica as capacidades de 

criação e de pesquisa no que diz respeito à organização, metodologia, 

domínio das técnicas de pesquisa, processos de apresentação de 

trabalho, conhecimento da pesquisa bibliográfica e documental, técnicas 

de coleta, análise e apresentação de dados, clareza e coerência na 



redação final; 

III. contribuir para a criação e disseminação de conhecimento 

técnico e científico na Gestão Ambiental. 

O Projeto de TCC deverá ser submetido à análise e aprovação do 

colegiado do curso, acompanhado do termo de aceite do professor 

orientador e do professor coorientador, quando houver. 

A matrícula no TCC será permitida aos discentes com aprovação 

nos componentes curriculares da matriz curricular até o 5° semestre ou 

com 90% da carga horária dos componentes curriculares do curso. 

O trabalho, de temática não necessariamente inédita, deve se 

constituir em um texto que resulte da aplicação de quaisquer umas das 

áreas/tecnologias contempladas no curso. 

Poderá ser desenvolvido na modalidade de monografia, artigo 

científico, relatório de estágio1 ou outra modalidade reconhecida e 

autorizada pelo colegiado do curso. 

O discente deverá desenvolver o TCC individualmente sob a 

orientação de docente do IFPB, devendo este alicerçar o discente nos 

procedimentos e orientações metodológicas essenciais à conclusão dos 

trabalhos. 

A carga horária para a elaboração do TCC será de 80 horas, 

tendo um caráter de requisito obrigatório para conclusão do curso. 

A defesa do TCC deve ser uma apresentação em sessão pública 

realizada para uma banca examinadora composta pelo professor 

orientador e/ou professor coorientador e, no mínimo, dois membros 

examinadores. 

 

 
1 Atenta-se que, no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, o estágio é 
não obrigatório, e que para que este seja usado como TCC, deve ter sido devidamente 
registrado na Coordenação de Estágio do Campus João Pessoa. 


