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Ato Normativo 01/2021/CCGZOT: Que regulamenta “Prêmio TCC Destaque” do 

Curso de graduação em Zootecnia da Universidade Federal de Santa Catarina, 

aprovado pelo Colegiado do Curso de Zootecnia em 24 de novembro de 2021. 

 
ART.1º: OBJETIVOS 

O “Prêmio TCC Destaque” tem como objetivo incentivar discentes do Curso de 

graduação em Zootecnia à inovação e pesquisa científica inerente ao desenvolvimento 

de seus respectivos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) submetidos a um 

concurso que visa premiar o(a) acadêmico(a) que se destacou nesta etapa de sua 

graduação. 

 
ART.2º: DAS INSCRIÇÕES 

I. Poderão se inscrever para concorrer ao prêmio, discentes aprovados na disciplina 

ZOT7006 – Trabalho de Conclusão de Curso com média maior ou igual a 9,0 (nove) e 

com registro na ata de defesa da indicação unânime de seu TCC pelo orientador e 

pela Banca; 

 
II. Para concorrer ao prêmio, será de responsabilidade do(a) acadêmico(a), após 

receber a nota e indicação por parte do seu orientador, encaminhar o Trabalho de 

Conclusão de Curso definitivo via correio eletrônico, em formatos .pdf e .doc, para a 

Coordenadoria do Curso de Zootecnia (zootecnia@contato.ufsc.br) juntamente com: 

 
a) O formulário de requerimento (Anexo I) contendo a justificativa para 

concorrer ao prêmio; 

b) Cópia da ata da defesa de TCC que contêm a indicação do orientador e 

aceite da Banca para concorrer ao prêmio. 



 

Parágrafo Único: O prazo para entrega dos documentos será até o último dia letivo 

do semestre em que ocorreu a defesa, impreterivelmente. Somente estarão aptos para 

concorrer, os trabalhos com as inscrições realizadas no prazo estipulado e com todos 

os documentos apresentados, não cabendo reconsiderações. 

 
ART. 3º: DA AVALIAÇÃO 

Para avaliação do TCC será nomeada pela Coordenação do Curso em conjunto 

com o professor da Disciplina ZOT7006 - Trabalho de Conclusão de Curso, uma 

comissão formada por três doutores com atuação na área de Zootecnia, sendo 1 (um) 

o presidente de comissão, pertencente ao Colegiado do curso de Zootecnia da UFSC 

e 2 (dois) membros externos a UFSC (ad hoc). Essa comissão não poderá ser 

composta por membros que estejam concorrendo ao prêmio de maneira direta ou 

indireta (participante do projeto que gerou o TCC) nem que tenham participado da 

banca de avaliação do TCC; os membros receberão certificado de participação emitido 

pela Coordenação do Curso. 

 
I. A Comissão irá avaliar aspectos relacionados à originalidade, inovação e 

relevância do tema à Zootecnia de acordo com os seguintes critérios contidos 

em formulário de avaliação: 

 
1 - O tema do TCC é relevante, inovador e possibilita o 

desenvolvimento/melhoria de produtos ou processos para Zootecnia? 

2 - Objetivos estão definidos de forma clara? 

3 - Metodologia é adequada para atingir os objetivos? 

4 - Resultados estão apresentados de maneira clara e adequadamente 

interpretados? 

5 - Discussão é pertinente e está comparada com a literatura atual? 

6 - Conclusões são coerentes com os objetivos e resultados? 

7 - O texto está escrito de maneira correta, concisa e de fácil interpretação? 

8 – As tabelas e figuras estão estruturadas de maneira adequada a sintetizar 

as informações propostas? 

9 – O TCC é original e os resultados acrescentam ao conhecimento científico 

da área? 

10 - Revisão bibliográfica permite contextualização histórica e atual com 

artigos pertinentes ao tema? 



II. Para cada critério será atribuída pelo avaliador uma nota de 0 a 10 com 

duas casas decimais. A nota final por avaliador será a média aritmética das 

notas dos 10 critérios, com duas casas decimais; 

 
III. A nota final de cada trabalho concorrente será a média aritmética das 

notas finais dos três avaliadores. 

 
IV. Para o TCC ser classificado no Prêmio TCC Destaque, a média final das 

notas dos avaliadores deverá ser maior ou igual a 8,0 (oito).  

 
V. Em caso de empate, será considerado vencedor o TCC que obtiver maior 

média aritmética nos itens 1, 7, 8 e 9, a partir da soma das notas destes itens 

dadas pelos 3 avaliadores; 

 
VI. A identidade dos avaliadores será preservada nos documentos de 

avaliação, cabendo à Coordenação de Curso o cálculo das médias finais dos 

trabalhos concorrentes; 

 
VII. Os trabalhos inscritos serão encaminhados aos avaliadores de maneira 

anônima, i.e., contendo apenas o título e o corpo do trabalho. 

 
VIII. O prazo para avaliação dos trabalhos inscritos pela comissão será de até 

45 dias corridos a partir da data de envio dos trabalhos concorrentes, 

podendo ser alterado à critério da Coordenação; 

 
ART. 4º: DA PREMIAÇÃO 

O prêmio, que será entregue na solenidade de colação de grau, consistirá em 

um certificado emitido pela Coordenação do Curso de Graduação em Zootecnia da 

UFSC para o discente autor e seu orientador. 

Casos omissos a este ato normativo serão avaliados pela coordenação de curso 

e, se necessários, encaminhados para avaliação no Colegiado. 

 


