
Ministerio da Educa~ao
Universidade Federal do Reconcavo da Bahia

Conselho Academico

Disp6e sobre a aprovac;ao do Regulamento de
Trabalho de Conclusao do Curso de Licenciatura
em Quimica da Universidade Federal do
Reconcavo da Bahia.

o Presidente do Conselho Academico . CONAC da Universidade

Federal do Rec6ncavo da Bahia, no uso de suas atribuigoes e tendo em vista a

deliberagao da sua Camara de Graduagao, em reuniao ordinaria realizada no dia 12

de novembro de 2012,

Art. 1° Aprovar 0 Regulamento de Trabalho de Conclus8.o do Curso de

Licenciatura em Qufmica da Universidade Federal do Rec6ncavo da Bahia,

conforme 0 Anexo Unico desta Resolugao.

Art. 2° Esta Resolug8.o entra em vigor na data de sua publicag8.o,

revogadas as disposigoes em contrario.

Cruz das Almas, 14 de novembro de 2012
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REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUsAo DO CURSO DE

L1CENCIATURA EM QUiMICA DA UFRB

Art. 1° TCC, requisito indispensavel a integralizagao curricular, consiste na

participagao do licenciando em atividades de pesquisa que Ihe proporcionem a

experiencia no processo de produgao do conhecimento.

Art. 2° - 0 TCC, atividade curricular obrigat6ria integrante do currlculo dos

cursos de Licenciatura em QUlmica, tem por finalidade a pesquisa.

I - proplclar ao Iicenciando experiencias academico-cientfficas de forma a

complementar 0 processo de ensino/aprendizagem, contribuindo assim para 0

aprimoramento de sua formagao profissional;

II - contribuir para uma formagao interdisciplinar a partir da contribuigao de

outros profissionais aos seus conhecimentos te6ricos e praticos.
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Art. 11 A monografia devera ser entregue no formato orientado pela

Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT).

Art. 12 Gada professor podera orientar simultaneamente ate 5 (cinco) trabalhos

finais por semestre letivo, excluindo-se da contagem as co-orientagoes.

Art. 13 Os professores orientadores serao obrigatoriamente do quadro docente

ou professores convidados da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia (UFRB),

conforme § 2° do Art. 10° DA SEC;Ao IV DA ORIENTAC;Ao DA RESOLUC;Ao CONAC

N° 016/2008, "0 Golegiado do curso permitira, desde que, de acordo com oorientador,

a co-orientagao por docente e pesquisadores de outra intituigao, desde que nao incorra

onus para a UFRB".

§ 1° Gada aluno devera escolher 0 orientador do seu trabalho de acordo com a

area de interesse da pesquisa e a disponibilidade do orientador.

§ 2° E permitido ao aluno ter um co-orientador da UFRB ou de outra instituigao,

mediante a aprovagao do orientador.

I. Colaborar com 0 aluno na definigao do tema da monografia;

II. Avaliar a viabilidade do projeto de monografia, verificando a disponibilidade

de material bibliografico sobre 0 assunto;
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III. Aprovar roteiro da pesquisa, plano de trabalho e cronograma das atividades

propostas para 0 trabalho monografico;

IV. Indicar fontes bibliograficas para consulta, inclusive acompanhar e orientar

o aluno na execu9ao do plano de trabalho;

V. Avaliar cada etapa do desenvolvimento da monografia, fazendo interven90es

sobre 0 conteudo, normas tecnicas de apresenta9ao e reda9ao do texto;

VI. Emitir parecer final sobre a monografia que esteja sob sua orienta9ao.

Art.15°. A desistencia por parte do orientador sera por ele formalizada,

mediante documento dirigido ao coordenador do curso especificando as razoes e

dependera de:

I • Avalia9ao do merito da questao pelo coordenador;

II - Aceita9ao da orienta9ao por parte de outro professor da area especffica;

III - Solicita9ao no prazo maximo de 25% do perfodo de desenvolvimento do

Paragrafo unico. Devera ser preenchido um termo de compromisso (ANEXO

K) pelo novo orientador, indicado pelo orientador desistente.

Art. 16 0 Trabalho de Conclusao de Curso - TCC sera desenvolvido

individualmente por meio de pesquisa te6rica ou empfrica ou relato de caso, na forma

de trabalho cientffico e tera como finalidade propiciar ao aluno:

I - estfmulo a produ9ao cientffica;

II - aprofundamento tematico numa area do curso de gradua9ao, desde que

se estabele9a uma rela9ao com 0 ensino de Qufmica na Educa9ao Basica;

A
!
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III - desenvolvimento da capacidade critico-reflexiva de interpretag8.o e

aplicag8.ode conhecimentos da formag8.o profissional.

I. projeto de pesquisa;

II. relatorio da pesquisa;

III. apresentag8.o perante Banca Examinadora.

§1° De acordo com as especificidades de cada curso, 0 colegiado definira

outros elementos que compor8.o 0 TCC.

§2° 0 projeto de pesquisa e 0 relatorio da pesquisa dever8.o seguir os roteiros

definidos neste regulamento (ANEXOS A e B).

Art. 18 0 projeto de pesquisa sera elaborado ate 0 penultimo periodo letivo,

sob a orientag8.o do professor responsavel pelas disciplinas: Estagios Supervisionados

I, II e III, Metodologia para 0 Ensino de Quimica ou Orientador do projeto.

Paragrafo unico. 0 projeto de pesquisa sera aprovado pelo professor da

disciplina ou do estagio e pelo professor orientador do tema escolhido, por meio de

formulario proprio (ANEXO G).

Art. 19 Apos a aprovag8.o do projeto de pesquisa, a troca de tema so podera

ocorrer mediante elaborag8.o de novo projeto com aprovag8.o do professor orientador,

por meio de formulario proprio (ANEXO G).

Art. 20 0 projeto e 0 relatorio dever8.o ser elaborados de acordo com as

normas atualizada da ABNT e do Regulamento do Trabalho de Conclus8.o do Curso de

Graduag8.o em Quimica (ANEXOS A, BeL).

/is
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Da Apresentac;ao Do Trabalho De Conclusao De Curso a Banca

Examinadora

Art. 21 0 orientando devera entregar 0 Trabalho de Conclusao de Curso a
coordena9ao do curso ou ao professor por ele designado, em versao preliminar, em 2

(duas) mldias digitais e 1 (urn) exemplar impressa, encadernado em espiral, no prazo

estabelecido pela coordena9ao de cada curso; acompanhada de encaminhamento do

orientador (ANEXO H).

Art. 22 A Banca Examinadora devera ser homologada pelo Colegiado

mediante indica9ao do orientador do TCC sendo composta por tres membros titulares e

urn suplente, urn deles 0 orientador, que a presidira.

Paragrafo unico. Somente urn dos membros da Banca Examinadora podera ser

externo a institui9ao, desde que preencha os seguintes requisitos:

a)P6s-gradua9ao na area de conhecimento do tema;

b)Conhecimento do regulamento de Trabalho de Conclusao de Curso desta

institui9ao;

c)Apresenta9ao da slntese de Currlculo Lattes.

Art. 23 0 Trabalho de Conclusao de Curso sera encaminhado aos membros da

Banca Examinadora, pelo coordenador do curso ou professor por ele designado, com

antecedencia minima de quinze dias corridos, a partir da data de apresenta9ao.

Art. 240 processo de apresentagao sera publico e realizado de forma oral, na

Universidade Federal do Rec6ncavo da Bahia - UFRB, no Campus Amargosa,

segundo calendario definido pelo coordenador do curso e afixado nos murais da

instituigao, e 0 termino devera ocorrer ate trinta dias corridos, antes da data de colagao

de grau.
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Paragrafo unico. 0 processo de apresentagao se dara da seguinte forma:

•Trinta minutos para apresentagao do trabalho pelo aluno, sem interrupgoes da

Banca Examinadora ou do publico, prorrogaveis por mais dez minutos;

.Vinte minutos para as consideragoes pelos membros da Banca Examinadora

e de comentarios por parte do aluno, prorrogaveis por mais dez minutos.

Art. 25 No caso de impedimenta de ultima hora devidamente justificado, 0

presidente da Banca Examinadora, em comum acordo com a eoordenagao, fixara nova

data para apresentagao, observando 0 prazo constante do Art. 19° § 2° DA SECAo I

AVALlACAo DA RESOLUCAo eONAe N° 016/2008.

Art. 26 No caso de ocorrencias excepcionais no decorrer da apresentagao do

trabalho, 0 presidente da Banca Examinadora podera suspender a sessao, fixando, se

necessario, nova data para apresentagao, observando 0 prazo constante do Art. 19° §

2° DA SECAo I AVALlACAo DA RESOLUCAo eONAe N° 016/2008 e a

disponibilidade de espago f1sicoe recursos audiovisuais.

Art. 27 No decorrer da sessao de apresentagao nao sera permitida a

manifestagao do publico.

Art. 28 A ordem das consideragoes dos membros sera indicada pelo

presidente da Banca Examinadora.

Art. 29 A avaliagao do trabalho monografico sera feita por uma banca formada

por 3 (tres) membros indicados pelo orientador.
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Paragrafo primeiro. E permitido que 0 co-orientador seja um dos membros da

a) Coerencia entre a problematizagao, os objetivos e a argumentagao;

b) Revisao da Iiteratura bem organizada e atualizada;

c) Normas da ABNT;

d) Relevancia e coerencia no trato da questao;

e) Clareza e precisao vocabular;

f) Apresentagao oral do trabalho de forma clara e consistente;

g) Resultados obtidos;

h) Bibliografia atualizada.

Paragrafo unico. No caso do TCC ser composto de outros elementos

definidos pelo colegiado do curso, esses serao objetos de avaliagao.

Art. 31 0 resultado sera proclamado pelo presidente da Banca Examinadora,

ocasiao em que sera franqueada a palavra ao aluno e membros da Banca

Examinadora.

Art. 32 0 presidente da Banca Examinadora preenchera Ata de apresentagao

do Trabalho de Conclusao de Curso (ANEXO I), indicando 0 resultado, que sera

expresso das seguintes formas:

I - Aprovado: sera considerado aprovado 0 Trabalho de Conclusao de Curso

que nao apresente incorregoes de conteudo e Iou formatagao tecnica;

II - Aprovado com ressalvas: sera considerado aprovado com ressalvas 0

trabalho que apresentar incorregoes de conteudo e/ou formatagao tecnica,

pass[veis de ajustes no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, a partir

da data da apresentagao;
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\II - Reprovado: sera considerado reprovado 0 trabalho que nao for passfvel

de corregao no prazo estabelecido.

Art. 33 Conforme Art. 21° DA SECAo I AVALIACAo DA RESOLUCAo

CONAC N° 016/2008, a monografia nao seja ace ita, a banca e 0 colegiado

estabelecerao um prazo de 30 (trinta) dias, para as alterag6es e nova apresentagao

oral, se for necessaria; Caso 0 aluno nao cumpra os encaminhamentos sugeridos pela

banca, sera automaticamente desligado.

§ 1° No caso de aprovagao com ressalvas, 0 aluno devera corrigir 0 trabalho,

de acordo com as determinag6es da Banca Examinadora, descritas em formulario

proprio (ANEXO J), sendo que as alterag6es serao submetidas a aprovagao do

orientador, sem que seja necessaria nova apresentagao.

§ 2° Caso 0 aluno nao cumpra as revis6es recomendadas nas ressalvas e/ou

no prazo estabelecido, sera considerado reprovado, devendo repetir a atividade em

uma mesma modalidade de oferta ou em outra adotada pela Instituigao para 0 curso.

Art. 34 A versao final do TCC devera ser entregue na forma de mfdias digital e

1 (um) exemplar impressa, sendo 1(uma) mfdia digital destinada ao Professor

Orientador, 1 (uma) mfdia para registro colegiado do curso e um exemplar impressa e

encadernado para Biblioteca Central/Setorial da UFRB, no prazo maximo de 30(trinta)

dia, conforme ao ART 19 e seus paragrafos DA SECAo I DA REGULACAO CONAC

16/2008.

Art. 35 A entrega da versao final do relatorio e demais elementos que

comp6em 0 TCC, definidos pelo colegiado do curso, devera ser efetuada ate sete dias

corridos a partir da divulgagao do resultado final.

(Ii
I
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I - dispor de elementos necessarios a execugao de suas atividades, dentro das

possibilidades cientfficas e tecnicas da UFRB;

II - ser orientado por um professor na realizagao do seu trabalho monogratico;

III - conhecer a programagao previa das atividades a serem desenvolvidas

pelas disciplinas subsidiadoras do trabalho de conclusao de curso;

IV - ser previamente informado sobre 0 prazo da entrega da monografia;

V - ser previamente informado sobre 0 local e data do seminario de

apresentagao do trabalho monografico.

I - cumprir este regulamento;

II - apresentar 0 trabalho monografico e realizar a apresentagao publica nos

prazos determinados;

III - cumprir os horarios e cronograma de atividades estabelecidos pelo

professor orientador;

IV - responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a

favor de terceiros, quando das citagoes, capias ou transcrigoes de textos de outrem.

~ 10
I
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Art. 38 Os casos omissos serao resolvidos pelos professores relacionados

pelos Colegiados dos Curros, ouvidos os professores relacionados aos componentes

curriculares das praticas de pesquisa, 0 professor orientador e 0 orientando.

de novembro de 2012

riel ::ZaCif
Reitor

Presidente do Conselho Academico



INTRODUQAo
Referencial Te6rico.
A criterio do professor orientador, 0 referencial te6rico (revisao bibliogratica) pode ser desenvolvido
em item a parte. Nesse caso, a introdugao devera basicamente: situar 0 leitor na tematica a ser
pesquisada; mostrar a relevancia te6rica e/ou pratica da pesquisa que esta sendo proposta e concluir
com 0 objetivo da pesquisa e/ou intervengao expressa de forma global.

JUSTIFICATIVA
Identificar a relevancia social e cientffica do problema escolhido.
Esse item pode ser exclufdo se a justificativa (relevancia do projeto) tiver sido explicitada na
introdugao.

METODOLOGIA
Descrigao dos sujeitos ou participantes da pesquisa e/ou intervengao, objeto da pesquisa,
instrumentos e procedimentos.

• Sujeitos ou participantes da pesquisa e/ou intervengao: quando se tratar de pessoas.
• Instrumentos(s): descrigao dos instrumentos de coleta de dados caso sejam utilizados no

projeto de pesquisa.
• Objeto da pesquisa: quanta se tratar de animais.
• Procedimentos de coleta de dados: para projetos de pesquisa.
• Procedimentos para tratamento e analise dos dados para projetos de pesquisa (se for 0

caso).
• Procedimentos de trabalhos de intervengao (se for 0 caso).

CRONOGRAMA
Distribuir cronologicamente as etapas de pesquisa.

REFERENCIAS
Listar todas as refer€mcias efetivamente citadas no Projeto.

ANEXOS
Instrumentos de coleta de dados.



INTRODUQAo

Referencial Teorico.

A criterio do professor orientador 0 referencial te6rico (revisao bibliogratica) pode ser desenvolvido

em item a parte. Nesse caso, a introdugao devera basicamente: situar 0 leitor na tematica a ser

pesquisada; mostrar a relevancia teorica e/ou pratica da pesquisa que esta sendo proposta e concluir

com 0 objetivo da pesquisa expresso de forma global.

JUSTIFICATIVA

Identificar a relevancia social e cientffica do problema escolhido.

Esse item pode ser exclufdo se a justificativa (relevancia do projeto) tiver sido explicitada na

introdugao.

OBJETIVOS

Devem expressar 0 enfoque que se pretende dar ao trabalho, que aspectos serao discutidos e que

novidades se pretend em abordar. A criterio do professor orientador este item pode ser exclufdo desde

que explicitado ao final da introdugao.

CRONOGRAMA

Distribuir cronologicamente as etapas de pesquisa.

REFERENCIAS

Listar todas as refer€mcias efetivamente citadas no Projeto.



palavras chaves, ao final do resumo deve-se incluir termos ou express6es utilizadas para

identificagao do conteudo do relatorio (2 ou 3 palavras).

INTRODUQAo

Referencial Teorico.

A criterio do professor orientador 0 referencial te6rico (revisao bibliogratica) pode ser desenvolvido

em item a parte. Nesse caso, a introdugao devera basicamente: situar 0 leitor na tematica a ser

pesquisada; mostrar a relevancia te6rica e/ou pratica da pesquisa que esta sendo proposta e concluir

com 0 objetivo da pesquisa expresso de forma global.
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DlscussAo
A criterio do professor orientador a discussao pode ser desenvolvida em conjunto com a

apresentagao dos resultados.

Deve expressar, de forma objetiva e sucinta, as respostas encontradas pelo pesquisador as questoes

de investigaga%bjetivos ou hip6teses, quando se tratar de pesquisa de campo. Sugestoes e

recomendagoes, quando necessarias, devem aparecer como um item a parte.

REFERENCIAS

Listar todas as obras efetivamente utilizadas na elaboragao do Relat6rio.

ANEXOS

Instrumentos de coleta de dados.

Nao e adequado anexar textos utilizados na revisao bibliogratica ou outros materiais, alem dos

instrumentos. Excepcionalmente e anexada alguma legislagao (breve e indispensavel para a

compreensao do texto), tabelas ou figuras complementares, relativas as atividades desenvolvidas

como parte da pesquisa.

(*) Opcional

(**) Quando necessario

(\



palavras chaves, ao final do resumo deve-se incluir termos ou express6es utilizadas para

identificagao do conteudo do relat6rio (2 ou 3 palavras).

INTRODUc;Ao

Referencial Te6rico.

A criterio do professor orientador 0 referencial te6rico (revisao bibliografica) pode ser desenvolvido

em item a parte. Nesse caso, a introdugao devera basicamente: situar 0 leitor na tematica a ser

pesquisada; mostrar a relevancia te6rica e/ou pratica da pesquisa que esta sendo proposta e concluir

com 0 objetivo da pesquisa expresso de forma global.



CONCLusAo OU CONCLUSOES

Deve expressar, de forma objetiva e sucinta, as respostas encontradas pelo pesquisador as questoes

de investiga~a%bjetivos ou hip6teses, quando se tratar de pesquisa de campo.

REFERENCIAS

Listar todas as obras efetivamente citadas no relat6rio.

ANEXOS

Normalmente nao ha anexos em trabalho de revisao bibliogrMica. Esse item pode ser inclufdo

excepcionalmente.



ANEXO C

(MODELO DE CAPA PARA 0 PROJETO E PARA °RELATORIO)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECCNCAVO DA BAHIA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES

GRADUACAo EM QUiMICA ..

(LETRAS MAIUSCULAS, ARIAL 12, CENTRALIZADO, EM NEGRITO)

FULANO DE TAL

(LETRAS MAIUSCULAS, ARIAL 12, CENTRALIZADO, EM NEGRITO)

TiTULO DO TRABALHO

(EM LETRAS MAIUSCULAS, ARIAL 16, CENTRALIZADO, EM NEGRITO)

AMARGOSA, ANO

(LETRAS MAIUSCULAS, ARIAL 12, CENTRALIZADO, SEM NEGRITO)



(MODELO DE FOLHA DE ROSTO DO PROJETO)

FULANO DE TAL

(LETRAS MAIUSCULAS, ARIAL 12, CENTRALIZADO, EM NEGRITO)

TiTULO DO TRABALHO

(EM LETRAS MAIUSCULAS, ARIAL 16, CENTRALIZADO, EM NEGRITO)

Projeto de pesquisa do trabalho de conclusao de

curso de graduat;;ao em

apresentado ao Centro de Format;;ao de

Professores na Universidade Federal do

Reconcavo da Bahia, sob orientat;;ao do (a) prof

(a)

AMARGOSA, ANO

(LETRA MAIUSCULA, ARIAL 12, CENTRALIZADO, SEM NEGRITO)



ANEXOE

(MODELO DE FOLHA DE ROSTO PARA 0 RELATORIO)

FULANO DA SILVA E SOUZA

(LETRAS MAIUSCULAS, ARIAL 12, CENTRALIZADO, EM NEGRITO)

TiTULO DO TRABALHO

(EM LETRAS MAIUSCULAS, ARIAL 16, CENTRALIZADO, EM NEGRITO)

Trabalho de Conclusao de Curso de Graduacao
em apresentado

ao Centro de Formacao de Professores na

Universidade Federal do Rec6ncavo da Bahia,

como requisito parcial para obtencao do titulo de
_________ , sob orientacao do (a)

prof. (a) _

(ARIAL 11, SEM NEGRITO)

AMARGOSA, ANO

(LETRAS MAIUSCULAS, ARIAL 12, CENTRALIZADO, SEM NEGRITO)



ANEXO F

(MODELO DE FOLHA DE APROVA<;Ao E PARA ° RELATORIO)

FULANO DA SILVA E SOUZA

(LETRAS MAIUSCULAS, ARIAL 12, CENTRALIZADO, EM NEGRITO)

TiTULO DO TRABALHO

(EM LETRAS MAIUSCULAS, ARIAL 16, CENTRALIZADO, EM NEGRITO)

BANCA EXAMINADORA

(Ietra maiu5cula, Arial12, em negrito)

FULANO DOS SANTOS

(ORIENTADOR)

(



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA

CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES

81MD NAo D

81MD NAo D



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECCNCAVO DA BAHIA

CENTRO DE FORMACAo DE PROFESSORES

PARECER DO PROFESSOR ORIENTADOR SOBRE 0 TRABALHO DE CONCLUsAo DE CURSO

Eu, ., professor-orientador do

Trabalho de Conclusao de Curso, cujo titulo e , tendo

como autor 0 aluno-----------------------------
encerrada a orientagao, emito 0 seguinte parecer:

) Apto para a apresentagao a Banca Examinadora;

) Passlvel de correg6es descritas abaixo, que devem ser apresentadas ao orientador ate ~~_;

) Reprovado por falta;

) Reprovado por desempenho pelos motivos descritos abaixo:

(\
\
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UNIVERSIDADEFEDERAL DO RECCNCAVODA BAHIA

CENTRODE FORMACAo DE PROFESSORES

ATA DEAPRESENTACAo DO TRABALHO DECONCLUsAo DE CURSO

Aos dias do mas de de , as horas, na sala

numero do Pavilhao de Aulas da Universidade Federal do Reconcavo

da Bahia, Amargosa, na presen~a da Banca Examinadora, presidida pelo(a)
professor(a) e composta

pelos seguintes membros: 1) _

e 2) ______________________________ , 0 aluno

___________________________ , apresentou 0 Trabalho

de Conclusao do Curso de Gradua~ao em

_______ como elemento curricular indispensavel a cola~ao de grau, tendo como

___________________________ " A Banca Examinadora

deliberou e decidiu pelo resultado

_____________________ ora formalmente divulgado ao(s) aluno(s)

e aos demais participantes, e eu professor(a) na

qualidade de presidente da banca lavrei a presente ata que sera assinada por mim, pelos

demais membros e pelo aluno apresentador do trabalho.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA

CENTRO DE FORMACAo DE PROFESSORES

INDICACAO DE RESSALVAS FEITAS AO TRABALHO DE CONCLUsAo DE CURSO PELA

BANCA EXAMINADORA

TITULO:--------------------------

1. Pre5idente da Banca Examinadora:. _

2. Membro da Banca:. _

3. Membro da Banca: _

4. Pre5ente (5): _

j\



ANEXO K

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA

CENTRO DE FORMA<:;:AO DE PROFESSORES
TERMO DE COMPROMISSO PARA ORIENTACAO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO

CURSO DE _

ORIENTADOR: _



ANEXO L

ROTEIRO PARA APRESENTACAO GRAFICA DO PROJETO E DO RELATORIO

1. FORMATO

Os trabalhos devem ser apresentados em papel branco, formato A-4 (210x297mm).

2. ESPAQAMENTO ENTRELINHAS

o projeto e 0 relat6rio devem ser digitados em espac;amento de um e meio centimetro,

com excec;ao das citac;6es diretas longas (com mais de tres linhas) e notas de rodape,

onde 0 espac;amento e simples.

Devem ser iniciados rente it margem esquerda, sem recuo, em todo 0 texto, sendo

separados entre si por um espac;amento maior (12 pontos)

5. LETRA / TAMANHO

No texto do trabalho deve ser usada a fonte Arial10.

6. NUMERAQAo PROGRESSIVA

o trabalho devera ser dividido em sec;6es atraves da utilizac;ao de numerac;ao

progressiva.

Ex.: segao primaria

Letras mailisculas, com negrito, alinhado it esquerda, fonte Arial14

Segao secundaria

Letras mailisculas, sem negrito, fonte Arial 12

Segao Terciaria

S6 primeira letra mailiscula, com negrito, fonte Arial10

7. PAGINAQAo

A contagem das folhas comec;aa partir da folha de rosto, porem a numerac;ao s6 aparece

a partir da primeira folha do texto (Introduc;ao);

A numerac;ao das folhas do texto e feita em algarismos arabicos, colocando-se 0 nlimero

it direita da borda superior.



8. RESUMO

Sera contemplado no relatorio e enfatizara os pontos mais importantes do trabalho, os

objetivos, a metodologia e as conclusoes de maneira sucinta. Devera ser redigido em urn

unico paragrafo, nao deve ser obrigatorio 0 uso da terceira pessoa do singular.

9. TABELAS, QUADROS E FIGURAS

As tabelas apresentam informac;oes tratadas estatisticamente e os quadros apresentam

informac;oes textuais agrupadas em colunas. Devem ser apresentados da seguinte forma

(NBR 6029/1993- ABNT):

• Numerac;aoindependente e consecutiva, utilizando-se numeros arabicos.

• 0 titulo das tabelas e quadros e colocado na parte superior e 0 das figuras na

parte inferior.

• 0 titulo deve indicar, de maneira clara, 0 conteudo da tabela, quadro ou figura.

• Quando retirados de outra obra, deve ser feita a indicac;ao abaixo da tabela,

quadro ou figura, da mesma forma que as citac;oes bibliograficas inseridas no

texto. A citac;aocompleta da fonte deve ser inserida nas referencias.

• Nao sac usadas Iinhas horizontais ou verticais no corpo da tabela, mas apenas

no cabec;alho.As laterais sac abertas.

10. CITAQOES

As citac;oes literais com mais de tres Iinhas devem ser destacadas no texto. Destacar no

texto significa afastar 0 paragrafo em tome de 12 toques a direita e reduzir 0 espac;o

entre linhas, de 1,5 para espac;o simples. Pode-se tambem, mudar 0 tipo de letra

(tamanho menor, italico). 0 texto nao e colocado entre aspas. Em todos os casos, deve

ser indicada a fonte citando 0 autor e a data da publicac;ao (ou usar 0 numero/indice) e a

pagina de onde 0 texto foi extraido.

11. NOTAS DE RODAPE

Deverao ser limitadas ao minima necessario, pois se destinam a prestar

esclarecimentos, comprovar ou justificar uma informac;ao que nao deve ser incluida no

texto. Localizam-se na margem inferior da mesma pagina, onde ocorre a chamada

numerica, sendo separadas do texto por uma linha de aproximadamente 1/3 de largura

uti I da pagina, a partir da margem esquerda. Sua numerac;ao devera ser sequencia I.

Serao digitadas em espac;osimples, em fonte Arial 10.


