MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PARAÍSO

EDITAL N.º 3/2017/CCSTA/CCURSO/GE/PSO/REI/IFTO, DE 16 DE FEVEREIRO DE
2017
INSCRIÇÕES PARA PRÉ-PROJETO DE TCC DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
EM ALIMENTOS

A SUPERVISORA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO CURSO DE
TECNOLOGIA EM ALIMENTOS DO CAMPUS DE PARAÍSO DO TOCANTINS, nomeado
pela PORTARIA Nº 042/2016/GAB/CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTIS IFTO, de 02 de
março de 2016, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na forma da Lei 8.112/90, torna
público as datas referentes à elaboração, avaliação e entrega dos projetos de pesquisa e artigos
científicos no semestre de 2017/1, para os alunos do curso superior de Tecnologia em Alimentos,
nos termos do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos Cursos de Graduação
Presenciais do IFTO.
1.

DAS NORMAS GERAIS.

1.1. Poderão submeter propostas neste edital os alunos do curso de graduação em Tecnologia de
Alimentos matriculados a partir do 4° Semestre
1.2. O orientador deve ser escolhido preferencialmente dentre os professores que compõem o
Colegiado do Curso de Tecnologia de Alimentos -IFTO/Paraíso do Tocantins. Podendo ser de
outro colegiado, desde que condizente com o tema a ser desenvolvido. Em caso de impedimento do
Professor Orientador, a Coordenação do Curso indicará um professor substituto.
1.3. O pré-projeto de TCC deve ser estruturado conforme o anexo 01, seguindo formatação da
ABNT.
1.4. O pré-projeto de TCC, devera ser protocolado no IFTO/Paraíso do Tocantins, e
encaminhando à supervisão de TCCs em nome da Profa Juliana Moura.
1.5. A proposta será apresentada ao colegiado, que ficará responsável pela avaliação da
viabilidade e aprovação ou não da mesma. Em caso de não aprovação, o aluno será comunicado
oficialmente, e terá um prazo adicional de 15 dias, após a divulgação do resultado para reapresentála.

2.

CRONOGRAMA

2.1. As etapas de entrega do pré-projeto de TCC e avaliação, devem seguir rigorosamente as
seguintes datas
Atividades
Publicação do edital
Período para protocolar pré-projeto
Edital Gabinete 3 (0020715)

Prazos
17/02/2017
20/02 a 03/03/2017
SEI 23234.004248/2017-58 / pg. 1

Resultado da homologação dos pré-projetos

07/03/2017

Juliana Santos Moura
Supervisora de Trabalho de Conclusão de curso

Documento assinado eletronicamente por Juliana Santos Moura, Servidora, em
16/02/2017, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A
autenticidade
deste
documento
pode
ser
conferida
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
verificador 0020715 e o código CRC A44BC68A.

no
o

site
código

Rodovia Br-153, Km 480
Distrito Agroindustrial
CEP 77.600-000 Paraíso do Tocantins - TO
(63) 3361-0300
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br
Referência: Processo nº 23234.004248/2017-58

Edital Gabinete 3 (0020715)

SEI nº 0020715
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ANEXO 1

EDITAL N.º 3/2017/CCSTA/CCURSO/GE/PSO/REI/IFTO, DE 16 DE FEVEREIRO DE
2017
PROCEDIMENTOS PARA PRÉ-PROJETO DE TCC
Roteiro Básico de uma Proposta de Pré-Projeto de TCC
Estrutura

Elemento

Condição

Observação
Proteção externa do trabalho e sobre a
qual se imprimem as informações
indispensáveis à sua identificação:

Capa

Elementos PréTextuais (que
antecedem o
texto, trazendo
informações que
ajudem na
identificação e
utilização do
trabalho)

Obrigatório

1.
2.
3.
4.
5.
6.

nome da instituição;
nome do autor;
título provisório;
subtítulo, se houver;
cidade;
ano.

Folha que contém os elementos
essenciais à identificação do trabalho:

Folha de rosto

Sumário

Obrigatório

I.
II.
III.
IV.

nome do autor;
título provisório;
subtítulo, se houver;
tipo de projeto, nome da instituição,
área de concentração
V. nome do orientador;
VI. cidade;
VII. ano.

Enumeração das principais divisões,
seções e outras partes do trabalho, na
Obrigatório
mesma ordem e grafia em que a matéria
se sucede no texto.

Anexo CCSTA/CCURSO/GE/PSO/REI/IFTO 0020862
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Introdução (1)

Elementos
Textuais (parte
do trabalho em
que é exposta a
matéria)

Problema de
pesquisa (2)

Apanhado sucinto do assunto a ser
pesquisado. Deverá discorrer do que trata
o tema; situar o tema no tempo e no
Obrigatório espaço; identificar qual a situação atual;
apresentar o que o trabalho se propõe a
fazer, qual a sua perspectiva e a quem se
destina (quer contribuir com o quê?).
Consiste na apresentação do problema
que norteará a pesquisa para o TCC. A
Obrigatório enunciação do problema deve ser,
preferencialmente, em forma de uma
pergunta.

Texto construído com a intenção de
Obrigatório mostrar a relevância, a importância, a
Justificativa (3)
pertinência e a viabilidade do trabalho.

Objetivos (4)

Revisão de
Literatura (5)

Os objetivos dividem-se em Objetivo Geral
e Objetivos Específicos. O Objetivo Geral
deve ter relação íntima com o problema de
pesquisa e deve apontar o rumo a ser
percorrido para encontrar a resposta. Já
Obrigatório
os Objetivos Específicos desdobram o
Objetivo Geral nos passos necessários
para executar o Objetivo Geral. Os
objetivos devem indicar exatamente a
ação a ser tomada.
Trata-se de um texto que apresenta de
Obrigatório forma geral os fundamentos teóricos (ou
bases teóricas) e conceituais do trabalho.
Deve destacar as principais obras e
teorias da área em estudo.

Procedimentos
Metodológicos Obrigatório
(6)

Deve dizer como o trabalho será
realizado. Aborda quatro componentes:
descrição do foco do estudo;
caracterização da pesquisa (tipo de
pesquisa); plano de coleta de dados
(técnicas e instrumentos de coleta de
dados e informações afins); plano de
análise dos dados (técnicas de
sistematização e análise dos dados e as
formas de apresentação dos resultados).

Deve prever a época de realização de
Cronograma (7) Obrigatório cada uma das atividades de pesquisa.

Anexo CCSTA/CCURSO/GE/PSO/REI/IFTO 0020862
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Elementos Póstextuais

Referências

Conjunto padronizado de elementos
descritivos retirados de um documento
(obra, artigo ou outro) que permite sua
Obrigatório identificação individual. Não é mais
chamado de Referências Bibliográficas,
apenas Referências. Observar Norma
NBR 6023/2002 da ABNT.

Modelo de Capa e Folha de Rosto do Pré-Projeto

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS xxxxxxxxxx
CURSO xxxxxxx

NOME DO AUTOR

TÍTULO: Subtítulo

Anexo CCSTA/CCURSO/GE/PSO/REI/IFTO 0020862
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Cidade
ano

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS xxxxxxxxxx
CURSO xxxxxxx
NOME DO AUTOR

TÍTULO: Subtítulo

Pré-projeto do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para
Anexo CCSTA/CCURSO/GE/PSO/REI/IFTO 0020862
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obtenção do Título de xxxxx do Curso Superior de xxxxxxdo Instituto Federal do Tocantins,
Campus xxxxx.

Orientador: Xxxxxx
Coorientador: Xxxxxx

Cidade
ano

Documento assinado eletronicamente por Juliana Santos Moura, Servidora, em
16/02/2017, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A
autenticidade
deste
documento
pode
ser
conferida
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
verificador 0020862 e o código CRC 9D3FC19C.

no
o

site
código

Rodovia Br-153, Km 480
Distrito Agroindustrial
CEP 77.600-000 Paraíso do Tocantins - TO
(63) 3361-0300
www.ifto.edu.br - reitoria@ifto.edu.br
Referência: Processo nº 23234.004248/2017-58
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