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As presentes normas foram elaboradas com o 

objetivo de fornecer a orientação necessária para o bom 

desempenho do Estágio Curricular Supervisionado e do 

Trabalho de Conclusão do Curso Superior de Tecnologia 

em Alimentos do Centro de Ciências Rurais da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Espera-se 

que o estágio, como culminância do curso, possa 

contribuir efetivamente para o aprimoramento da 

qualificação profissional dos egressos do Curso Superior 

de Tecnologia em Alimentos da UFSM e, que o Trabalho 

de Conclusão possa contribuir na formação do 

acadêmico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso 

Superior de Tecnologia em Alimentos do Centro de 

Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria 

é uma atividade curricular obrigatória, de treinamento 

profissional, que visa oportunizar uma complementação 

do ensino teórico-prático ministrado aos acadêmicos 

aprovados em todas as disciplinas curriculares do Curso. 

É norteado pela influência do mercado de trabalho, 
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respeitando os anseios e aptidões individuais do 

acadêmico, dando-lhe um caráter opcional de ser 

realizado em diferentes áreas do conhecimento, 

proporcionando uma formação eclética e/ou conduzindo 

o acadêmico a uma especialização. 

A formação profissional do tecnólogo em 

alimentos necessita de aprendizagem prática acentuada, 

bem como do convívio com o meio em que o futuro 

profissional irá atuar.  

Os acadêmicos, por outro lado, podem auxiliar as 

empresas, instituições de pesquisa e ensino e afins 

caracterizadas como “campos de estágios”, a 

identificarem potencialmente o acadêmico como um 

futuro profissional das mesmas, em virtude da possível 

necessidade de um maior suporte técnico-científico às 

atividades por elas desenvolvidas. Além disso, a 

experiência pré-profissional faz com que o egresso do 

curso, ao concluir o estágio, encontre-se melhor 

preparado profissionalmente. Este fato interessa tanto aos 

acadêmicos como às empresas. O estágio pode se tornar 

um indutor de novas tecnologias e idéias, contribuindo 

para que se faça uma análise crítica do currículo 
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implementado, estabelecendo-se, portanto, uma política 

de ensino no curso. Desta política resultará uma 

formação profissional mais eficiente, objetivando atender 

as exigências do meio em que irão atuar os futuros 

profissionais. 

O estágio constitui-se num elo de ligação entre a 

instituição de ensino, geradora de tecnologia, e o meio 

consumidor dessa tecnologia, além de aproximar o 

educador, pesquisador e o profissional que atua fora da 

instituição de ensino, favorecendo com isso, o 

intercâmbio de idéias. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) visa 

efetuar uma avaliação final dos graduandos, que 

contemple a diversidade dos aspectos de sua formação 

universitária. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Proporcionar o desenvolvimento na prática de 

atividades inerentes ao exercício profissional e de 

competência do Tecnólogo em Alimentos, incorporando 



 
7 

no processo de aprendizagem/formação a vivência e a 

experiência de situações problema. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Desenvolvimento de atividades de estágio curricular de 

acordo com o Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Tecnologia em Alimentos nas áreas que envolvam os 

conteúdos, compostos por campos do saber destinados à 

caracterização da identidade profissional.  

 

3. CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE 

3.1. Campos de estágio 

a) Departamentos Didáticos da UFSM que tenham 

vinculação com o ensino do Curso Superior de 

Tecnologia em Alimentos.  

b) Órgão suplementares da UFSM que tenham 

vinculação com o ensino do Curso Superior de 

Tecnologia em Alimentos. 

c) Empresas (grandes, médias, pequenas e agroindústrias) 

do setor de alimentos e afins (ingredientes, embalagens, 

etc.). 

d) Laboratórios do setor de alimentos e áreas afins. 



 
8 

e) Órgãos públicos e privados em geral que atuam no 

setor de alimentos. 

f) Órgãos similares em outros países.  

 

3.2. Recursos humanos e materiais 

O Estágio Curricular Supervisionado em 

Tecnologia de Alimentos (ECSTA) ficará sob a 

responsabilidade do Coordenador Substituto do Curso 

Superior de Tecnologia em Alimentos, denominado 

Coordenador de Estágio. Os supervisores/orientadores 

serão professores do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos da UFSM os quais deverão estar inter-

relacionados com a área de desenvolvimento das 

atividades do estagiário.  

Os recursos materiais, necessários para o 

desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado 

em Tecnologia de Alimentos, serão as instalações e 

equipamentos dos Departamentos Didáticos da UFSM, 

dos órgãos suplementares, órgãos públicos e privados e 

das empresas/instituições caracterizadas como campos de 

estágio.  
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4. MATRÍCULA 

O estudante deverá preencher a “FICHA DE 

ESTÁGIO” na Coordenação do Curso Superior de 

Tecnologia em Alimentos até o final do semestre anterior 

ao que precede a realização do estágio.  

Nesta ficha deverá constar:  

 Plano da atividade a ser desenvolvido e o local, o 

nome e assinatura do orientador de estágio e o nome do 

profissional ligado a Empresa/Órgão onde o estudante 

desenvolverá seu estágio, conforme o modelo anexo I.  

O estagiário receberá do Supervisor e/ou 

orientador orientação necessária para a elaboração do 

plano de atividades do estágio a ser desenvolvido no 

campo escolhido.  

 

5. CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES  

A Comissão de Estágios definirá um calendário 

das atividades referentes ao Estágio Supervisionado, 

dentro do calendário acadêmico da Universidade Federal 

de Santa Maria, que será entregue aos estudantes 

estagiários em uma reunião a ser realizada no semestre de 

realização do estágio.  
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6. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

CURRICULARES  

A carga horária exigida corresponde a 300 

horas/aula. A carga horária corresponderá a oito horas 

diárias, não excedendo 40 horas semanais. A Comissão 

de Estágio (Coordenador de estágio e Orientador) (CE) 

pode, dependendo do caso, antecipar o estágio para o 

período não letivo, desde que o acadêmico tenha 

cumprido os pré-requisitos e já esteja matriculado na 

disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. As 

atividades curriculares do estágio supervisionado, com 

carga horária mínima de 300 horas, estão assim 

distribuídas:  

 

6.1. Planejamento das Atividades de Estágio:  

As atividades referentes à elaboração do plano de 

estágio serão desenvolvidas em conjunto pelo Estagiário, 

pelo Supervisor e/ou Orientador e o Coordenador de 

estágios.  

Estas atividades compõem-se de orientação, sob a 

forma de reuniões e da elaboração do plano de estágio, 

objetivando:  
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a) orientar a conduta do estagiário durante o período de 

realização do estágio;  

b) orientar o estagiário para o aproveitamento máximo de 

todas as oportunidades de treinamento que o campo lhe 

oferece;  

c) orientar o estagiário sobre a seleção e anotação de 

dados essenciais que devem constar do relatório ou que 

auxiliarão no momento da apresentação (defesa) do 

mesmo;  

d) orientar o estagiário sobre a forma de elaboração e 

apresentação do plano e do relatório do estágio.  

 

6.2. Execução das Atividades  

A execução das atividades do estágio, num 

mínimo de 300 horas, não poderá ser integralizada em 

menos de 60 (sessenta) dias corridos.  

O estágio pode ser realizado em atividades de 

pesquisa, extensão ou produção, inerente à experiência 

pré-profissional, de acordo com o plano de estágio 

proposto e aprovado pela Comissão de Estágio 

(Coordenador e Orientador).  

Estas atividades permitirão ao estagiário:  
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a) aplicar os conhecimentos adquiridos nas diversas 

disciplinas do Curso, executando tarefas, propondo 

soluções ou alternativas de métodos de trabalho e de 

inovações que possam ser úteis à Tecnologia de 

Alimentos;  

b) discutir, analisar e avaliar as tarefas realizadas com o 

Supervisor e/ou Orientador;  

c) receber treinamento em coleta de dados essenciais para 

a elaboração do relatório.  

O acadêmico deverá desenvolver o estágio no 

local previamente definido, máximo em dois locais 

mediante aprovação da CE. A comissão deve orientar os 

acadêmicos na escolha das áreas e locais de melhor 

aproveitamento, mantendo à disposição destes, um 

cadastro de áreas para facilitar a escolha. 

 

6.3. Elaboração do relatório  

Esta atividade será desenvolvida pelo estudante 

sob a orientação do professor orientador e consistirá em:  

- Descrever todas as atividades do estágio propriamente 

ditas; 
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- Posicionar-se frente ao exposto (emitir opinião frente ao 

exposto);  

- Discutir as técnicas relatadas; 

- Embasar a discussão em literatura científica e técnica. 

O relatório de estágio é o instrumento destinado 

ao registro minucioso do desenvolvimento do mesmo e 

seus desdobramentos, e deverá conter a descrição das 

atividades realizadas, discussão e conseqüentes 

conclusões. Na confecção do relatório, a redação, a 

ortografia e a apresentação são de inteira 

responsabilidade do estudante. Para que haja uma 

padronização, o relatório deverá seguir as normas a 

serem elaboradas pela Comissão de Estágio.  

Caberá ao coordenador de estágio dar ciência destas 

Normas, que poderão ser a MDT (Manual de Estrutura e 

Apresentação de Monografias/Dissertações e Teses) da 

UFSM, tanto para o acadêmico como ao seu orientador. 

Para isso, quando matriculados na disciplina, receberão a 

cópia das Normas do Estágio Curricular Supervisionado 

em Tecnologia de Alimentos, podendo ainda serem 

acessadas na página do curso, onde se detalham as 

informações referentes ao funcionamento do estágio. A 
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elaboração do relatório com os elementos que compõem 

a estrutura física, as formas de apresentação gráfica, a 

caracterização dos elementos pré-textuais, os elementos 

textuais, os elementos pós-textuais, a bibliografia e os 

anexos poderão ser encontradas na página da UFSM no 

endereço: www.ufsm.br/bliblioteca, Normas/MDT. O 

relatório deve ser entregue com a seguinte configuração: 

- Letra: Arial 12 

- espaçamento: 1,5 linhas 

- mínimo de laudas: 20 

- máximo de laudas: 30  

 

6.4. Relato e discussão em grupo das atividades 

realizadas no estágio 

Esta atividade ocorrerá após o término do Estágio 

propriamente dito, no período determinado pelo 

cronograma estabelecido pela Comissão de Estágio. 

 

6.5. Defesa do relatório 

Esta atividade se refere à apresentação do 

relatório do estágio perante banca composta de 3 (três) 

membros, constituída pelo supervisor e/ou orientador, e 
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um professor e um profissional de nível superior, ou dois 

professores ligados á área onde foram desenvolvidas as 

atividades de estágio, desde que seja designado pelo 

supervisor e/ou orientador do estudante. 

O estagiário será questionado sobre o conteúdo e 

os aspectos técnicos do relatório, objetivando: 

a) Avaliar o desempenho do estagiário; 

b) Realimentar o currículo do curso; 

c) Detectar problemas inerentes ao estágio; 

d) Detectar problemas inerentes ao campo de estágio. 

Cada avaliador terá um tempo máximo de 20 

minutos para fazer sua argüição. 

Encerrada, a apresentação e/ou argüição, a banca 

examinadora, sem a presença do estagiário, deverá se 

reunir para atribuir os graus obtidos. A Banca 

examinadora deverá pautar seus critérios de avaliação 

conforme as fichas de avaliação, anexos II e III. 

Na obtenção de grau final igual ou superior a sete 

(7). Este grau é somatório das notas parciais, 

obedecendo à seguinte composição: 

1. Do(s) orientador(es) 

2. Do conteúdo e formalização do relatório 
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3. Da média das notas atribuídas na apresentação e da 

arguição 

4. Do supervisor do estágio 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

– o acadêmico que entregar o relatório do ECSTA em 

período posterior ao determinado pela CE terá zerada a 

nota de conteúdo e formalização do relatório. 

− o acadêmico que não obtiver nota sete (7) na defesa do 

estágio deverá se submeter a uma nova defesa, no prazo 

máximo de até sete (7) dias após a primeira defesa. A 

nota mínima para aprovação na avaliação final é cinco 

(5), obtida pela média aritmética da nota da avaliação 

parcial (primeira defesa) e da avaliação final (segunda 

defesa). 

– o acadêmico que não atingir o grau de aprovação cinco 

(5) fica obrigado a realizar novo período de estágio, 

podendo ser ou não na mesma área. 

O estagiário deverá entregar à Comissão de 

Estágios 1 (uma) cópia corrigida em “compact disk” 

(CD) ou semelhante e um documento do orientador de 
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Estágio informando que foram efetuadas as correções, até 

o último dia destinado às avaliações finais conforme 

calendário acadêmico da Universidade Federal de Santa 

Maria. 

O estagiário que não entregar as cópias corrigidas 

no prazo definido será considerado reprovado na 

disciplina Estágio. 

Será elaborada, segundo formulário próprio, uma 

Ata da Avaliação que será assinada pelos membros da 

banca examinadora e pelo estagiário. O presidente dos 

trabalhos encaminhará a ata à Coordenação do Curso 

Superior de Tecnologia em Alimentos para os devidos 

fins. 

As atas de defesa de estágio serão arquivadas na 

Secretaria do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos. 

 

7. ORIENTAÇÃO 

A orientação das atividades de estágio será 

realizada por um professor da Universidade Federal de 

Santa Maria, pertencente ao quadro de professores 
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permanentes do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos. 

Quando o estágio não for realizado nos 

Departamentos Didáticos da UFSM ou órgãos 

suplementares, a supervisão do estagiário será feita por 

um profissional de nível superior, responsável pelo 

estágio o qual prestará, também, informações aos 

orientadores da UFSM, no que se refere ao 

desenvolvimento das atividades do estagiário. 

Quando, eventualmente, o estágio for realizado 

nos Departamentos Didáticos da UFSM, o professor 

designado como Orientador será, também, o Supervisor 

do estagiário. 

Os critérios norteadores para a constituição da 

equipe responsável pela orientação e supervisão dos 

estagiários, a cada semestre, serão decorrentes da 

natureza das atividades curriculares e dos campos de 

estágio. 
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7.1. Atribuições do Coordenador de Estágio  

a) Coordenar todas as atividades inerentes ao 

desenvolvimento do estágio supervisionado referente aos 

estudantes do Curso.  

b) Realizar uma reunião prévia com os orientadores e os 

estagiários visando a orientação da documentação 

necessária para o estágio.  

c) Manter contato, sempre que for solicitado, com os 

Supervisores e Orientadores, procurando dinamizar o 

funcionamento do estágio.  

d) Manter contato com os orientadores e orientar suas 

atividades conforme as normas de estágio vigentes;  

e) Listar e encaminhar à Pró-Reitoria de Administração a 

nominativa dos acadêmicos matriculados no ECSTA, 

para fins de realização do respectivo seguro contra 

acidentes pessoais; 

f) Elaborar o calendário de entrega dos relatórios e 

defesas formais de estágio, respeitando o Calendário 

Acadêmico da UFSM, constituir as respectivas bancas 

examinadoras e oficializar aos interessados a 

confirmação das datas de realização das defesas de 

estágio; 
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g) Encaminhar ao DERCA, nas épocas aprazadas, o 

aproveitamento escolar dos acadêmicos; 

h) Fornecer certificado de participação aos membros das 

Bancas Examinadoras da avaliação formal de estágio; 

i) Organizar, na Coordenação do Curso um banco de 

relatórios de estágios;  

j) Presidir a Comissão de Estágios; 

k) Oficializar o estágio extra-universidade, através de 

correspondência; 

l) Providenciar a celebração de contratos e convênios 

entre campos de estágios, UFSM e acadêmico. 

 

7.2. Atribuições do Orientador de Estágio  

a) Orientar e assistir o estagiário na elaboração do plano 

de atividades a ser desenvolvido;  

b) Supervisionar e avaliar o desempenho do estagiário de 

acordo com o programa a ser desenvolvido nos campos 

de estágio, quando julgar conveniente, propor a troca do 

local de estágio à CE; 

c) Avaliar as condições de exeqüibilidade do estágio;  
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d) Assessorar o estagiário na elaboração do relatório do 

estágio, dentro das normas estabelecidas pela CE, e 

sugerir literatura apropriada; 

e) Manter a Coordenação do Estágio informada sobre o 

desenvolvimento das atividades do estagiário; 

f) Avaliar o desempenho do acadêmico, considerando 

pontualidade, obediência às normas, contatos durante o 

período de estágio, nível técnico e senso crítico (ANEXO 

B); 

g) Auxiliar a CE no cadastramento de campos de estágio, 

bem como em outras atividades, quando solicitado, e 

manter permanente contato com profissionais 

orientadores de estágio em sua área de atuação; 

h) Zelar pelo cumprimento das normas que regem o 

ECSTA e propor à CE as pertinentes alterações; 

i) Encaminhar ao Coordenador de Estágio uma cópia 

corrigida do relatório do estágio na forma gráfica e outra 

em CD ou similar;  

j) Suspender a continuidade do estágio quando 

necessário.  
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7.3. Atribuições do Supervisor do Estágio  

a) Participar da elaboração, juntamente com o orientador, 

do plano de atividades de estágio, bem como assistir e 

orientar, sugerir literatura apropriada visando a garantir o 

efetivo desenvolvimento das atividades do ECSTA; 

b) Acompanhar o estagiário no desenvolvimento das 

atividades práticas de acordo com o plano pré-

estabelecido, necessidades e infra-estrutura de cada 

campo de estágio;  

c) Avaliar permanentemente o aproveitamento do 

acadêmico e, caso julgar conveniente, propor ao 

supervisor a interrupção ou troca de local; 

d) Colaborar com o acadêmico na montagem do relatório, 

facilitando-lhe o acesso a dados, fontes de consultas e 

outras informações; 

e) Expedir ou providenciar a expedição do CERTIFICADO 

DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO, a ser encaminhado à 

coordenação de estágio, onde conste, necessariamente, a 

carga horária cumprida e período de realização; 

f) Preencher ficha de avaliação, com nota compatível 

com o desempenho do acadêmico, o qual deverá retornar 

à coordenação; 
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g) Cumprir as normas que regem o estágio 

supervisionado e, em contrapartida, apresentar ao 

supervisor sugestões que visem a um melhor ajuste das 

mesmas à prática profissional; 

h) Contribuir com propostas para a melhoria do ensino da 

Tecnologia em Alimentos, após confrontamento dos 

conhecimentos do acadêmico com as necessidades do 

dia-a-dia do profissional em sua área de atuação; 

i) Enviar o resultado das avaliações das atividades 

desenvolvidas pelo estagiário, sendo que a avaliação final 

terá caráter confidencial.  

 

8. ENTREGA DO RELATÓRIO  

O estagiário fica na obrigatoriedade de entregar 

uma cópia do seu relatório ao Supervisor e/ou orientador 

sempre que for solicitado e, no mínimo, 15 dias antes do 

início do período de defesa dos relatórios definido pelo 

calendário da UFSM.  

O estagiário deverá entregar uma cópia impressa 

para cada avaliador 15 dias antes da defesa. 
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9. ENCARGOS DIDÁTICOS  

Ao Coordenador de estágio será consignada uma 

carga horária semanal de 8 (oito) horas, para exercício de 

suas atribuições.  

Para as atividades de estágio desenvolvidas nos 

campos de estágio constituídos pelos Departamentos 

Didáticos e Órgãos Suplementares da UFSM, serão 

atribuídos aos Orientadores encargos didáticos 

equivalentes a 2 (duas) horas semanais por acadêmico.  

Cada orientador poderá ter a seu encargo, por 

semestre, no máximo 2 (dois) acadêmicos em orientação 

de estágio.  

 

10. DO CORPO DISCENTE  

O corpo discente será constituído pelos estudantes 

que tenham cumprido os requisitos de acesso à disciplina 

de Estágio Supervisionado.  

Os princípios éticos profissionais, que regerão a 

conduta dos estagiários, serão aqueles constantes das 

resoluções do Conselho Regional de Química (CRQ).  

Os estagiários, além de estarem sujeitos ao regime 

disciplinar e de possuírem os direitos e deveres 
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estabelecidos no Regimento Geral da Universidade 

Federal de Santa Maria, deverão, também, estar sujeitos 

às normas que regem as Empresas que se constituírem 

campos de estágio.  

 

10.1. Direitos do Estagiário  

a) Receber a orientação necessária para realizar as 

atividades do estágio, dentro da opção escolhida;  

b) Apresentar qualquer proposta ou sugestão que possa 

contribuir para o aprimoramento das atividades de 

estágio;  

c) Estar segurado pela UFSM contra acidentes pessoais 

que possam ocorrer durante o cumprimento das 

atividades da disciplina-estágio.  

 

10.2. Deveres do Estagiário  

a) Participar da reunião inicial realizada pelo 

coordenador do estágio com o objetivo da designação do 

orientador e do conhecimento dos documentos 

necessários a realização do estágio.  
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b) Demonstrar interesse e boa vontade para cumprir o 

estágio em uma das suas opções, com responsabilidade e 

trabalho;  

c) Zelar e ser responsável pela manutenção das 

instalações e equipamentos utilizados durante o 

desenvolvimento do estágio;  

d) Respeitar a hierarquia funcional da Universidade e a 

dos demais campos de estágio, obedecendo a ordens de 

serviço e exigências do local de atuação;  

e) Manter elevado padrão de comportamento e de 

relações humanas, condizentes com as atividades a serem 

desenvolvidas;  

f) Participar de outras atividades correlatas que venham a 

enriquecer o Estágio, quando solicitado pelo Orientador 

e/ou supervisor;  

g) Comunicar e justificar, com a possível antecedência, 

ao orientador e/ou supervisor do estágio sua ausência nas 

atividades da disciplina;  

h) Entregar o relatório de estágio ao supervisor no 

mínimo sete (7) dias úteis antes do prazo final de entrega 

do relatório; 
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i) Marcar sala para defesa do relatório de estágio, com 

data e horário em concordância com o presidente da 

banca examinadora, e entregar os relatórios aos 

componentes da banca; 

j) Entregar o relatório ao presidente e aos demais 

componentes da banca no prazo estipulado pela CE e no 

mínimo quinze (15) dias úteis antes da data prevista para 

defesa, devidamente rubricado pelo supervisor; 

k) Realizar as correções no relatório, quando houver, em 

um prazo de cinco (5) dias úteis após a defesa, as quais 

deverão ser conferidas e rubricadas pelo presidente, e só 

então será emitida pela coordenação a nota final para o 

DERCA. Este relatório final deverá ser entregue 

preferencialmente em meio digital, formato .pdf ou 

impresso em papel; 

l) Usar vocabulário técnico e manter postura profissional; 

m) Tomar conhecimento e cumprir as presentes normas;  

n) Anexar ao relatório um comprovante (Anexo IV) no 

qual deverá constar a carga horária e o período de 

realização do estágio, assinado pelo 

orientador/supervisor.  
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DISPOSIÇÕES GERAIS  

As presentes normas de estágio serão dadas a 

conhecer aos alunos do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos, e poderão ser modificadas por iniciativa do 

Colegiado do Curso, obedecidos os tramites legais 

vigentes.  

Os casos omissos nestas normas serão julgados 

pela Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos que fará o devido encaminhamento dos 

mesmos aos órgãos competentes quando a 

correspondente decisão não estiver na sua esfera de ação.  

 

 

11. NORMAS, CONSTITUIÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DAS BANCAS 

EXAMINADORAS 

a) É responsabilidade da Banca Examinadora realizar 

uma sessão pública de apresentação do conteúdo do 

relatório e argüição, com a subseqüente avaliação do 

relatório e do acadêmico; 
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b) A banca é constituída por três membros, 

preferentemente docentes que ministrem disciplinas para 

o curso de Tecnologia em Alimentos; 

c) A banca deverá ser presidida, obrigatoriamente, por 

um membro da CE; no caso de nenhum dos componentes 

da banca fazer parte da CE, esta será presidida por um 

terceiro membro indicado pela CE; 

d) A critério da CE, no caso em que dois ou mais 

acadêmicos realizarem o estágio integralmente em um 

mesmo local e com o mesmo orientador, a defesa poderá 

ser realizada em conjunto; 

e) As atividades da Banca Examinadora durarão 

aproximadamente uma hora e trinta minutos, assim 

distribuídas: 

– 15-20 minutos: apresentação oral do relatório de estágio 

pelo acadêmico; e posterior argüição pela Banca 

Examinadora. 

 O Presidente da Banca Examinadora 

cumprirá as seguintes atribuições: 
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             a) Solicitar a confecção da Ata de Defesa Formal de Estágio 

com antecedência mínima de dois dias úteis; 

            b) Constituir a Banca Examinadora, determinando os nomes 

dos componentes; 

            c) Determinar data, hora e local para a defesa do estágio; 

            d) Avaliar a formalização do relatório nos seguintes 

aspectos: formatação, elementos pré-textuais, textuais e 

pós-textuais; 

           e) Abrir e encerrar os trabalhos; 

           f) Ceder ou tomar a palavra, atuando como moderador e 

dinamizador dos debates; 

          g) Recolher as avaliações (Anexo III), devidamente 

preenchidas e rubricadas pelos membros da banca; 

          h) Calcular a média aritmética resultante dos graus atribuídos 

pelos membros da banca, juntamente com o grau 

atribuído pelo orientador; 

          i) Anunciar o grau obtido pelo acadêmico; 

          j) Recolher a rubrica do acadêmico na Ata de Defesa; 

         k) Zelar pelo cumprimento dos horários; 

         l) Fazer entrega da avaliação e da Ata de Defesa na 

Coordenação. 
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 Os Membros da Banca Examinadora 

cumprirão as seguintes atribuições: 

       a) Avaliar o conteúdo do relatório conforme Anexo III e argüir 

sem prejuízo de outros tópicos de interesse, abordando os 

seguintes aspectos: 

– clareza na exposição e uso de recursos audiovisuais; 

– conhecimentos específicos; 

– conhecimentos conexos; 

– elaboração de avaliações do significado econômico, 

social, político e técnico das observações de campo no 

estágio; 

– percepção das características e problemas relacionados 

com o local de estágio, mantendo informada a CE; 

– apresentação pessoal. 
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12. NORMAS PARA O TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM ALIMENTOS 

 

12.1.Aspectos legais:  

As normas Operacionais do Trabalho de Conclusão 

de Curso do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 

têm por finalidade estabelecer encaminhamentos para 

que orientando e orientadores organizem e elaborem esse 

trabalho com tranquilidade. O PPC (Projeto Pedagógico 

de Curso) do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos determina que o trabalho de conclusão de 

Curso (TCC) é componente curricular obrigatório a ser 

realizado em determinada área teórico-prática ou de 

formação profissional, como atividade de síntese e 

integração de conhecimentos e consolidação das técnicas 

de pesquisa.  

 

12.2.Objetivos  

Com a finalidade de obter o grau de Tecnólogo 

em Alimentos, o estudante deverá realizar, em forma 

individual, um Trabalho de Conclusão de Curso voltado 
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ao estudo de uma área da Tecnologia de Alimentos, 

visando os seguintes objetivos:  

• Oportunizar um momento de revisão, 

aprofundamento, sistematização e integração de 

conteúdos, com a finalidade de levar o formando a 

aprimorar os conhecimentos adquiridos no decorrer do 

Curso;  

• Oportunizar um espaço para que, ao final do 

Curso, o estudante possa produzir um relato acadêmico-

científico decorrente de estudos e/ou pesquisas realizadas 

durante o curso, utilizando a bibliografia especializada e 

propiciando observações e análises de temas 

contemplados pela prática e pela teoria que contribuam 

para direcionar o acadêmico à pesquisa científica, bem 

como traçar um perfil do futuro profissional.  

 

O Trabalho deverá ser elaborado dentro dos 

moldes exigidos da MDT (monografia, tese e 

dissertação) para a realização de trabalhos acadêmicos 

e/ou científicos da UFSM (www.ufsm.br/bliblioteca, 

Normas/MDT). 
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12.3.Procedimentos  

Poderá iniciar o Trabalho de Conclusão de Curso, 

o estudante que tenha completado, com aproveitamento, 

as disciplinas do 3º semestre do Curso Superior de 

Tecnologia em Alimentos. Para isso deverá:  

• Solicitar a orientação de um professor do Curso 

ou do Departamento de Tecnologia e Ciência dos 

Alimentos (DTCA), vinculado à área de seu trabalho. 

Excepcionalmente, com a aprovação do Colegiado de 

Curso, poderão ser indicados orientadores lotados em 

outros departamentos e cursos da UFSM, mediante 

prévia análise;  

• Cada professor orientador elaborará de comum 

acordo com seus estudantes, um plano de orientação e 

cronogramas de trabalhos;  

• Realizar a matrícula na disciplina DCG- 

Elaboração do Trabalho final de Curso (30 horas), no 4º 

semestre, a proposta de trabalho, será desenvolvida de 

acordo com o professor orientador.  

• A substituição de orientador/orientado e da 

proposta de trabalho poderá ser realizada até o final do 4º 

semestre;  
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• O estudante poderá matricular-se na disciplina 

TCA 1047, a partir do 5º semestre, cuja oferta 

corresponde a 30 horas no semestre, não identificando 

horário nem espaço físico;  

• Ao final do semestre de matrícula na disciplina 

TCA 1047-Trabalho de Conclusão de Curso, deverá 

apresentar por escrito ao professor orientador e após as 

correções necessárias deverá ser gravado em “Compact 

Disk (CD)”, e entregue na Secretaria do Curso Superior 

de Tecnologia em Alimentos, conforme previsto pelo 

Calendário Letivo da UFSM; 

 

12.4.Orientação  

a) Todos os professores do Curso Superior de Tecnologia 

em Alimentos poderão ser orientadores de até dois 

alunos, por semestre;  

b) Cada professor orientador terá encargo de quatro horas 

semanais por estudante\ orientado.  

 

12.5.Trabalho de Conclusão de Curso 

O desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 

Curso constará de produção relacionada a uma das áreas 
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do currículo do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos.  

Este Trabalho poderá ser:  

a) Investigação Científica ou  

b) Estudo de Caso ou  

c) Revisão de Literatura.  

O Trabalho deverá abordar assuntos de interesse 

do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos e seu 

registro será escrito, respeitando os procedimentos 

metodológicos adequados às normas de publicação em 

revista científica, tendo como máximo 30 (trinta) laudas. 

 O TCC deverá ser apresentado na forma de artigo 

científico em formato definido pelo orientador. 

 

Observação: Caso o orientador não defina as normas da 

revista, deverá ser seguido o modelo descrito na Revista 

Ciência Rural (CCR). 

 

12.6.Avaliação  

A verificação do rendimento escolar na disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso, será constituída por 

uma única avaliação final, resultante da apreciação do 
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trabalho realizado, considerando o conteúdo e a estrutura, 

em base nos seguintes parâmetros:  

a)  Estrutura, conteúdo e apresentação: peso 10,0  

A avaliação dar-se-á através de planilhas distintas para a 

apresentação do trabalho escrito, com notas de 0 (zero) a 

10 (dez), conforme a planilha I , em anexo.  

b)  A Comissão de Avaliação será constituída por dois 

professores do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos, escolhidos conjuntamente pelo estudante e 

pelo professor orientador.  

 

Observação: No caso em que o trabalho for submetido e 

aceito em revista científica, o estudante obterá o peso 

máximo (nota máxima). 

No caso de submetido, porém, sem o aceite, seguirá o 

item b. 

 

12.7. Prazo de entrega do Trabalho de Conclusão de 

Curso  

- A Comissão de Avaliação deverá receber o Trabalho 

impresso até 30 dias antes do término do Semestre 
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Letivo, conforme previsto pelo Calendário Letivo da 

UFSM;  

- O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser entregue 

à Comissão de Avaliação em 2 (duas) vias escritas; 

- A nota final será a média das notas atribuídas por cada 

integrante da Banca com base nos parâmetros 

anteriormente estipulados; 

- Após avaliado e corrigido, o aluno terá que entregar 

uma cópia gravada em “Compact Disk (CD)” que 

pertencerá ao acervo de Trabalho de Conclusão de Curso 

do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos e/ou da 

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Rurais;   

- Será considerado aprovado o estudante que atingir nota 

igual ou superior a 7,0 (sete).  

O estudante reprovado na disciplina “Trabalho de 

Conclusão de Curso” deverá efetuar nova matrícula na 

disciplina.  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos será responsável por:  
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• A modificação das presentes normas, obedecidos 

aos trâmites legais vigentes;  

• A resolução dos casos omissos nas presentes 

normas, dando o devido encaminhamento aos órgãos 

competentes, quando a correspondente decisão 

ultrapassar de sua esfera de ação.  
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A P Ê N D I C E S 
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APÊNDICE I - MODELO DE FICHA DE CADASTRO 

DE ESTÁGIO E DECLARAÇÃO DO ORIENTADOR 

 
 

Ficha de Cadastro de Estágio  

 

Nome:_____________________________________ 

Matrícula: ________________ 

E-mail:_____________________________________ 

Telefone: ________________ 

Empresa:_________________________ 

 Área de Atuação: ________________ 

Período de Estágio: ___/___/___ à ___/___/____ 

Departamento: _______________ 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 
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Declaração 

 

Eu, ____________________________________, SIAPE 

___________________, declaro para os devidos fins que irei 

orientar o acadêmico ____________________, 

matrícula _____________________ na realização de seu 

estágio curricular durante o_______ semestre letivo do ano 

de ________________. Informo também estar ciente que só 

poderei orientar dois acadêmicos em estágio por semestre 

letivo. 

 

Santa Maria, ____ de ___________ de ___________. 

 

 

____________________________ 

Assinatura do orientador e carimbo 
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APÊNDICE II - MODELO DE FICHA DE AVALIAÇÃO 

DO SUPERVISOR 

 
AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR 
 
Nome do acadêmico: _________________________________ 
Curso: ____________________________________________ 
Nome da empresa: __________________________________ 
Nome do supervisor: ________________________________ 
Período de estágio: início: __/__/__     Término __/__/__   
Total de horas: _______________________ 
 

Aspectos Profissionais Grau (0-10) 
1.Amplitude e profundidade dos conhecimentos técnicos  
2.Capacidade de identificar e delinear problemas da 
profissão 

 

3.Capacidade de buscar e formular soluções viáveis para 
os problemas identificados 

 

4.Qualidade e volume das tarefas realizadas  
5.Esforço para aprendizagem e aperfeiçoamento técnico-
profissional 

 

6.Autodeterminação para alcançar os objetivos do 
Estágio 

 

 
Aspectos Atitudinais Grau (0-10) 

1.Sociabilidade de  integração no ambiente de trabalho  
2. Cumprimento das normas e regulamento internos da 
Empresa 

 

3. Zelo pelos interesses, materiais, equipamentos e bens 
da Empresa 

 

4. Assiduidade e cumprimento dos horários  
 
Média: ________ 

 
___________de_________________de_________ 

 
______________________________ 

Assinatura do Supervisor com carimbo 
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APÊNDICE III- MODELO DE FICHA DE AVALIAÇÃO 
DA BANCA EXAMINADORA 

 
AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 

 
Examinador: _________________________________________________ 
Acadêmico: __________________________________________________ 
Orientador: __________________________________________________ 
 
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO (peso 2,0) 
 

Parâmetros  Conceito (2,0) 
1. Diversidade das atividades desenvolvidas (0,4)  
2. Redação do texto (0,4)  
3. Utilização de material bibliográfico (0,4)  
4. Coerência com o plano de atividades do estágio (0,4)  
5. Adequação às normas de elaboração do relatório (0,4)  
 
APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO  

Parâmetros  Conceito (1,5) 
Conhecimento do tema  
Clareza da exposição  
Segurança no relato  
Uso dos recursos e tempo  
 
ARGUIÇÃO 

Parâmetros  Conceito (3,5) 
Conhecimento técnico  
Clareza nas respostas  
Criatividade  
Senso crítico  
Raciocínio  
GRAU  
 
 
 

______________________ 
Assinatura do Examinador 
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APÊNDICE IV- MODELO DE COMPROVANTE DE 
ESTÁGIO 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE ESTÁGIO 
 
 

 

 Certificamos que 

________________________________, aluno regularmente 

matriculado no Curso Superior de Tecnologia em Alimentos 

da Universidade Federal de Santa Maria, sob a matrícula 

nº_________, desenvolveu plenamente as atividades relativas 

ao seu Estágio Supervisionado em Tecnologia de Alimentos 

nesta empresa/instituição/departamento. O período de 

execução foi de ____/ 2012 a ____/2012, totalizando ___ 

horas. 
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APÊNDICE V - TERMO DE COMPROMISSO DA 

ORIENTAÇÃO DO TABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO (preencher 1 ficha por trabalho) 

Eu, __________________________________________ 

SIAPE nº  ________ professor(a) desta Instituição, declaro 

para os devidos fins, estar de acordo em assumir a orientação 

do Trabalho de Conclusão de Curso do(s) estudante(s): 

• ________________________________________ 

e-mail: _____________________ tel.: ______________ 

• ________________________________________ 

e-mail: _____________________ tel.: ______________ 

• ________________________________________ 

e-mail: _______________________ tel.: _____________ 

Tema: ________________________________________ 

Possui co-orientação: (  ) sim   (  ) não: ______________ 

Se sim, anexar apêndice ? 

Santa Maria, _______ de ________ de 20__ 

 

 

Assinatura do Orientador 

 

Assinatura do(s) Estudante(s) 
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APÊNDICE VI - FICHA DE ACOMPANHAMENTO 

DAS ATIVIDADES  

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

Acadêmico (a) 

e-mail:                                                                     Tel. 

Professor(a) Orientador(a): 

 

Data da 

orientação 

Descrição das 

Atividades 

Assinaturas 

  Orientador(a) Acadêmico(a) 

     /     /    

    /     /    

      /     /    

     /     /    

    /     /    

      /     /    

     /     /    
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APÊNDICE VII - DESLIGAMENTO DE ORIENTAÇÃO 

TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PELO 

PROFESSOR-ORIENTADOR  

Eu, __________________________________________ 

SIAPE nº  ________ professor(a) desta Instituição, declaro 

para os devidos fins, desistir da orientação do Trabalho de 

Conclusão de Curso do(s) estudante(s): 

 

 

 

 

Motivos da desistência: 

 

 

 

Santa Maria, _______ de ___________ de 20__ 

___________________________ 

Orientador(a) 

Parecer do Colegiado:  (  ) deferido   (  ) indeferido, registrado 

em ata _____ 
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APÊNDICE VIII - FICHA DE SUBSTITUIÇÃO DE 

ORIENTADOR 

TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PELO 

ACADÊMICO  

Eu, _________________________________________ 

matrícula nº_______ estudante desta Instituição, declaro para 

os devidos fins, desistir da orientação do professor orientador: 

____________________________________ 

Motivos da desistência: 

_________________________________________________ 

Observação: Esta solicitação somente poderá ser requerida 

com tempo mínimo de 90 dias antes do prazo final, conforme 

item 7 e, deverá ser entregue junto com o TERMO DE 

COMPROMISSO DO PROFESSOR ORIENTADOR DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO com outro 

professor orientador. O ESTUDANTE NÃO PODE 

DEFENDER SEU TCC SEM POSSUIR UM PROFESSOR 

ORIENTADOR. 

 

Santa Maria, _______ de ___________ de 20__ 

___________________________ 

Acadêmico(a) 

Parecer do Colegiado: (  ) deferido (  ) indeferido, registrado em ata ____
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APÊNDICE IX - FORMULÁRIO DE 

ENCAMINHAMENTO PARA BANCA AVALIADORA 

Santa Maria, ___ de _________ de 20___. 

Como orientador (a) do Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulado _______________________________________ 

_______________________________________________ 

encaminho para o Trabalho de Conclusão de Curso do(s) 

estudante(s):                                          

 

para apresentação em banca de defesa pública. 

ATENÇÃO! 
A coordenação somente receberá a 
documentação completa 

Verificação 

1.Anexar: 03 exemplares do TCC na forma de 
artigo com as normas da revista submetido e/ou 
normas da Revista Ciência Rural, rubricados 
pelo Orientador. 

(    ) 

2.Anexar: acompanhamento das atividades (    ) 

3.Anexar: Termo do Compromisso para 
realização do TCC em empresa ou outras 
Instituições – se o TCC envolveu outra 
Instituição além da UFSM 

(    ) 

__________________________ 

Assinatura do Orientador(a) 

____________________________ 

Assinatura do(s) Estudante(s) 
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APÊNDICE X - FICHA DE AVALIAÇÃO EM BANCA 

Título: 

Acadêmico(a): 

Avaliador(a): 

 

Parte 1 – Avaliação do Trabalho Escrito 
Estrutura do artigo (TCC) Valor atribuído Média do 

valor total 
Introdução clara (1,0) Avaliador 1 Avaliador 2  
Objetivo direcionado (1,0)    
Metodologia (sequencia lógica 
e utilização de parâmetros 
quantitativos/qualitativos (1,0) 

   

Resultados (claros e 
condizentes com o objetivo e 
metodologia proposta) (1,0) 

   

Discussão e conclusão 
(coerência do conteúdo 
proposto) (1,0) 

   

Cumprimento das normas da 
revista (1,0) 

   

Soma Total Parte 1   
Parte 2 – Avaliação da Apresentação Oral 

Estrutura do artigo (TCC) Valor atribuído Média do 
valor total 

Apresentação didática (1,0) Avaliador 1 Avaliador 2  
Domínio do conteúdo (1,0)    
Uso dos recursos 
adequadamente (1,0) 

   

Arguição (1,0)    
Soma Total Parte 2   

NOTA TOTAL DA BANCA (Parte 1 + Parte 2)  
 

Santa Maria, _____ de __________________ de 20________ 

BANCA EXAMINADORA ASSINATURA 

1)  

2)  
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APÊNDICE XI - FICHA DE AVALIAÇÃO DO 

ORIENTADOR 

Acadêmico (A): 
Orientador (A): 
 

Valor atribuído  
Avaliação do desenvolvimento do(a) Acadêmico(a) Valor de 0 a 1 

ponto para cada 
item 

1.Escrita do artigo  
2.Referência Bibliográfica utilizadas na monografia  
3.Comparecimento pontual nos encontros de 
orientação 

 

4.Interesse e dedicação na execução do TCC  
5.Elaboração das correções sugeridas pelo orientador 
e reapresentação na data estabelecida 

 

6.Iniciativa   
7.Postura do estudante durante a orientação   
8.Realizou todas as etapas propostas do TCC com 
dedicação 

 

9.Demonstrou evolução e crescimento no seu 
desenvolvimento com o TCC 

 

10.Aprendizado ao final da elaboração do projeto  
SOMA TOTAL DA NOTA DO ESTUDANTE  
 
Banca 
examinadora 

Nota 
do 
TCC 

Média 
Final 
Nota do 
orientador 
+ banca/2 

Parecer da Banca Examinadora 

Orientador   
Média da 
Banca 

 
 
    
________ 

(  ) Aprovador com louvor (nota 10) 
( ) Aprovador desde que atendidas 
as recomendações mencionadas 
(  ) não foi aprovado 
(  ) não compareceu 

 
___________________________ 

Assinatura do Orientador(a) 
 

Santa Maria, _____ de __________________ de 20________ 
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APÊNDICE XII - ATA DA DEFESA 
ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO – TCC 

No dia _____ de _________________________ de 20___, às 
____:_____ horas, mas dependências da Universidade Federal 
de Santa Maria – UFSM ocorreu a banca de defesa do artigo 
de trabalho de conclusão (TCC) intitulado: ______________ 
__________________________________________________
do(a)estudante ____________________________________ 
__________________________________________________
sob orientação do(a) professor(a) 
_______________________________________________ 
Referente ao TCC do Curso Superior de Tecnologia em 
Alimentos. A banca foi composta pelos professores:  
__________________________________________________
________________________________________________ 
A nota obtida foi ____ 
(_______________________________), sendo considerado 
o(a) estudante: 
(   ) aprovado com louvor (nota 10). 
(   ) aprovador desde que atendidas as recomendações 
mencionadas 
(  ) não foi aprovado 
Santa Maria, _____ de __________________ de 20________ 

 
______________________ 

Orientador(a) 
 

_______________                                   __________________ 
           Banca 1                  Banca 2 
 

Assinatura do(a) Estudante 
 

 



 
54 

APÊNDICE XIII - FICHA DE OCORRÊNCIAS GERAIS 

 

Acadêmico (A): 

Orientador (A): 

 

Ocorrência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

Assinatura 

 

Parecer do Colegiado:  (  ) deferido   (  ) indeferido, registrado em ata ___ 
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APÊNDICE XIV - TERMO DE COMPROMISSO E 

ACEITE DE REALIZAÇÃO DE TCC EM EMPRESA OU 

OUTRA ORGANIZAÇÃO/INSTITUIÇÃO 

Eu  ______________________________________________ 

Representante da empresa ou instituição _________________ 

Afirmo consentimento de que o estudante da UFSM 

_______________________________________________________  

orientado pelo professor(a) _________________________________ 

possa realizar coletas necessárias (ou parte delas) para a realização 

de seu trabalho de conclusão de curso neste local, no setor 

___________________________________________sem prejuízo 

para ambas as partes, desde que o estudante preserve a ética 

necessária para o mesmo. O tema escolhido para o trabalho será: 

_________________________________________________ 

e autorizamos a divulgação do nome da empresa ou instituição em 

seu artigo final. 

 

 

Santa Maria, _____ de __________________ de 20________ 

 

_____________________                          _____________________ 

Representante da empresa                         Professor(a) Orientador(a)       

(assinatura e carimbo) 

 

_____________________ 

Estudante 


