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EM E NT A

Produção individual, de livre escolha do aluno em sua área de atuação profissional, sob a supervisão de um orientador,
podendo envolver: pesquisa bibliográfica com revisão crítica sobre determinado tema, estudo de caso, trabalho
experimental, trabalho de campo, tratamento e interpretação de dados pré-existentes ou aplicações diversas em
laboratórios e processos industriais.
OB JE T I VO S

I - Avaliar as condições de qualificação do formando para acesso ao exercício profissional;
II - Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de suas capacidades científicas e criativas na sua área de formação;
III - Propiciar aos graduandos condições necessárias à elaboração de um estudo teórico e/ou experimental de acordo
com as normas técnicas que configuram a pesquisa científica.
IV - Contribuir para a elevação do nível de qualificação do egresso do Curso.
O Trabalho de Conclusão de Curso deve apresentar as seguintes características:
a) Tratar de assunto específico, não necessariamente uma teoria nova. O Professor Orientador poderá optar por
"Memória Científica", caso em que haverá o tratamento escrito de assunto específico, original, com metodologia
própria, relacionado integralmente com a investigação científica pura ou aplicada, podendo ser resultado de pesquisa
experimental (de campo, observacional, documental, inquérito, etc) .
b) Ter caráter eminentemente didático como iniciação à investigação científica.
c) Ser pessoal, fruto de reflexão e rigor científico e não mero acervo de transcrições de trabalhos alheios.
Produto final: apresentado na forma de monografia
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