
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

FORMULÁRIO I 

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Alegre/ES, xx de xxxxxx de xxxx. 

 

Ilma Sra  

Profa. Monique Moreira Moulin 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

Assunto: 

Encaminhamento de projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Prezada Senhora, 

 

Encaminhamos o projeto para fins da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), intitulado provisoriamente “XXX”. 

 

Formato do TCC: 

(   ) Pesquisa científica (pesquisa experimental) – individual; 

(   ) Pesquisa tecnológica aplicada (inovação tecnológica) – individual; 

(   ) Estudo de caso e/ou extensão (pesquisa descritiva) - individual; 

(   ) Revisão bibliográfica – individual. 

 

Nome do(s) acadêmico(s): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



 

PROJETO DE PESQUISA 

1. Introdução e justificativa 

Caracterize o problema que o projeto pretende abordar, referenciando produtos e/ou serviços 

relacionados. Sugestão: buscar o assunto em bases de patentes. 

 

2. Objetivos da Pesquisa 

2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral define o que o pesquisador pretende atingir com sua investigação. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o 

objetivo geral. 

 

3. Fundamentação teórica / Estado da arte / Revisão de literatura 

Consiste em apresentar um resumo do que já foi investigado sobre o tema, destacando os avanços, 

críticas e limitações das formulações. 

 

4. Metodologia e Estratégia de Ação 

A metodologia remete diretamente às técnicas metodológicas, ferramentas a serem empregadas, e à 

maneira de trabalhar no desenvolvimento da pesquisa. 

Descreva a metodologia científica a ser empregada e os estágios intermediários para alcançar os 

objetivos. 

5. Cronograma  

Detalhe as etapas que levarão à realização dos objetivos descritos.  

6. Referências 

Relacione aqui as principais referências bibliográficas utilizadas na elaboração do projeto. Use 

formato ABNT. 

7. Anexos 

Anexar ao projeto quaisquer documentos que possam apoiá-lo, tais como desenhos, esquemas, 

contratos de financiamento, cartas de interesse e/ou apoio de empresas e órgãos públicos e/ou 

privados, etc. 

 

 

_________________________________________ 

Nome e assinatura do Acadêmico 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do Orientador  

 

 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS DE ALEGRE 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ACADÊMICO 

 

DOCENTE ORIENTADOR 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
VALOR 

MÁXIMO 
NOTA 

Redação: linguagem clara, precisa e objetiva. 20  

Abordagem do tema: adequação no uso de termos técnicos. 20  

Interesse e assiduidade. 20  

Revisão e Correção do Trabalho. 20  

Cumprimento das metas nos prazos estabelecidos. 20  

TOTAL  

 

Observações:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

NOTA FINAL: ______ 

 

 

____/____/____ 

 

________________________________________ 

Nome e assinatura do Orientador  

 


