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INSTRUÇÃO NORMATIVA No 001/2017-FECAMPO, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017 
 
 

Estabelece os procedimentos e normas quanto aos 
requisitos necessários para realização de Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) no Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo. 

 
A Faculdade de Educação do Campo, tendo em vista a necessidade de 

estabelecer normas, complementares, que disciplinam a elaboração e defesa de monografia 
obrigatória à conclusão do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, promulga o seguinte: 

 

Art. 1o - O Trabalho de Conclusão de Curso é um trabalho de pesquisa com caráter de 
intervenção, de livre escolha do aluno, em qualquer assunto relacionado às disciplinas integrantes 
da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, elaborada sob a orientação 
de um professor da área respectiva e submetida a uma banca examinadora, constituindo-se em 
requisito indispensável para a conclusão do Curso. 

 

§ 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser elaborado individualmente, salvo casos 
devidamente justificados e aceitos pelo Conselho da Faculdade, e em forma de, monografia ou 
artigo acadêmico, possuindo a Carga Horária de 60 horas, sendo ofertado no semestre final do 
curso. 

 
§ 2º - O trabalho de Conclusão de Curso deverá seguir as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). No caso de artigo, se definido o periódico anexar as normas. Todos os 
trabalhos deverão possuir obrigatoriamente os elementos textuais e pré-textuais, como capa, 
contracapa, folha de aprovação, sumário, resumo e palavras-chave. 

 
§ 3º - É vedada a simples compilação de qualquer trabalho impresso ou expresso por qualquer 
outra forma de mídia. 

 
Art. 2o – O Trabalho de Conclusão de Curso será orientado, preferencialmente, por 

professores que integrem o quadro docente permanente da Faculdade de Educação do Campo, e 
por outros docentes da UFPA devidamente credenciado pelo Conselho da Faculdade que esteja 
vinculado à área temática do trabalho, indicado, sempre que possível, pelo próprio discente.  
 

§ 1º - Professores de outras faculdades da UFPA, que possuam afinidade com o curso de 
Licenciatura em Educação do Campo, que desejarem orientar ou co-orientar os alunos deste curso, 
deverão solicitar previamente credenciamento na faculdade, que será avaliado pelo Conselho da 
Faculdade; 

 



§ 2º - Aos orientadores fica atribuída a responsabilidade de coordenar todas as etapas da pesquisa 
desenvolvida pelo aluno. 

 
Art. 30 - A Banca Examinadora será composta de três membros titulares e um suplente, 

todos com titulação mínima de especialista, sendo que um deles deverá ser obrigatoriamente o 
Orientador. Pelo menos um membro da banca examinadora deverá, preferencialmente, ser 
professor da Faculdade de Educação do Campo. 

 
§ 1º - Será facultada a participação de outros profissionais que não sejam professores da UFPA 
ou de outras instituições de Ensino Superior, como membros da banca examinadora, no Trabalho 
de Conclusão de Curso. 

 
§ 2º - É competência do professor-orientador indicar os demais membros da banca examinadora, 
dentro dos critérios estabelecidos por esta Instrução Normativa. 
 

Art. 40 - Só poderá se matricular no TCC, o aluno que tenha completado pelo menos 75% 
de seu curso de graduação. 

 
Art. 50 - Os discentes terão que entregar a versão do TCC para a Banca examinadora no 

prazo mínimo de 15 dias antes da data prevista para a defesa, que não deve extrapolar o 
calendário de defesa estipulado pela faculdade.  

 
Parágrafo Único - Caso o aluno não defenda o TCC no prazo acima citado, será reprovado na 
referida disciplina, sendo obrigado a realizar uma nova matrícula para esta atividade no semestre 
letivo seguinte. 
 

Art. 6º - Os discentes terão até 30 dias após a apresentação do TCC, para entregar na 
Faculdade, obrigatoriamente, uma cópia definitiva do trabalho, sendo uma cópia em meio 
eletrônico e um exemplar impresso com as devidas correções sugeridas pelos membros da banca 
examinadora e com a folha de aprovação assinada. 

 
Art. 70 - A presente instrução normativa entrará em vigor na data da aprovação pelo 

Conselho da Faculdade de Educação do Campo. 

Faculdade de Educação do Campo do Campus Universitário do 
Tocantins/Cametá, da Universidade Federal do Pará, em 24, de novembro de 2017. 

 

Profa. Ma. Maria Madalena Costa Freire Corbin 
Diretora da Faculdade de Educação do Campo - 

FECAMPO Portaria N° 0283/2017 

 

 
 
 



 


