
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 012 DE 19 DE JUNHO DE 2018 
 

 

Institui o Regulamento do Trabalho de Conclusão 

de Curso e Manual para Apresentação de 

Trabalhos Acadêmicos e Artigos Científicos do 

Centro Universitário de Adamantina. 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ADAMANTINA, reunido em sessão de 19 de junho de 2018 e no uso de suas atribuições 

regimentais, considerando o Artigo 11 do Capítulo I do Regimento Geral da Instituição,  

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Instituir o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso e Manual para 

Apresentação de Trabalhos Acadêmicos e Artigos Científicos do Centro Universitário de 

Adamantina, integrante desta Resolução. 

Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Adamantina, 19 de junho de 2018 

 

 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 
Reitor 

Presidente do Conselho Universitário 



 

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

A disciplina de metodologia científica, normalmente nos primeiros termos do curso, tem 

ementa comum e nela devem ser trabalhados: 

- Contato e conhecimento de um material científico; 

- Visita a biblioteca – agendada; 

- Uso de base de dados; 

- Elaboração de projeto; 

- Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos; 

- Preceitos éticos para pesquisa com seres humanos/animais/materiais; 

- Termos de consentimento e normas técnicas para manuseio de materiais. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) também é realizado numa disciplina, portanto deve 

acompanhar o calendário da UNIFAI para avaliação e entrega de material. 

Para quem tem o desenvolvimento em 2 semestres, sugere-se: 

- 1º semestre 

Primeira semana: Escolha de orientador; 

Semana de provas 1º bimestre – Entrega do Projeto de Pesquisa; 

Semana de provas 2º bimestre – Entrega da Introdução/revisão de literatura. 

- 2º semestre  

Trabalho de Graduação II 

Semana de provas 1º bimestre – Entrega de resultados parciais 

Semana de provas 2º bimestre  

Entrega da versão completa do trabalho seguida de comprovante de apresentação por Bancas 

de defesa ou no CIC - conforme exigência do curso. 

A semana de provas substitutivas e de exames são reservadas para o prazo de correção.  

Devem ser lançadas notas em cada bimestre, apontando o desempenho do aluno pelo 

professor responsável pela disciplina, seguindo critérios próprios do curso que visem à 

maturidade profissional com o cumprimento de prazos e qualidade do trabalho. 

Para quem tem o desenvolvimento em 1 semestre, sugerimos que seja aproveitada a disciplina 

de metodologia científica para iniciar o projeto. 
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PREFÁCIO  

Alguns cursos de graduação do Centro Universitário de Adamantina –UNIFAI e os de pós-graduação lato sensu, 

exigem para obtenção do título de graduado ou especialista a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), que consistindo inicialmente, no desenvolvimento de um projeto de pesquisa e apresentação de uma 

redação do trabalho, com exposição oral. Seu desenvolvimento será baseado em critérios científicos, com 

linguagem adequada e normas de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A linguagem científica se apoia na área de conhecimento do projeto, com suas particularidades e formas 

definidas, valorizando o desenvolvimento, os resultados obtidos, as discussões e a conclusão do projeto de 

pesquisa. Assim, assegura-se um trabalho de maior credibilidade, fortalecendo ainda mais a formação 

acadêmica e profissional do aluno. 

Visando auxiliar a estruturação científica dos TCCs nos diferentes cursos de graduação e pós-

graduação do Centro Universitário de Adamantina, a Coordenadoria de Comunicação Científica da 

UNIFAI, juntamente com a colaboração dos docentes ministrando disciplinas direcionadas à 

Metodologia Científica, elaboraram as Normas Gerais para Apresentação de Trabalhos 

Acadêmicos, que deverá servir de referencial para todos os cursos da Instituição, estando disponível 

em: http://www.unifai.com.br/portal/index.php?conteudo=publicações. 

Este material padronizará o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos da UNIFAI, dando uma 
contribuição efetiva aos Coordenadores de curso, Docentes e Acadêmicos. 

 
 
 

Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva 
Reitor da UNIFAI



 

 
 

1 INTRODUÇÃO  

O Trabalho Acadêmico em suas mais diversas vertentes, desde a atividade de uma disciplina até a 
construção de uma Tese recorre aos métodos científicos que devem ser utilizados com rigor. Com esse 
propósito o manual objetiva atender aos discentes e docentes dos cursos da UNIFAI com acesso aos 
elementos necessários à elaboração dos Trabalhos Acadêmicos.  
Este material foi elaborado com base na avaliação e síntese das normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT, 2017): NBR - 10520, 14724, 5892, 6023, 6024, 6027, 6028, 6032, 6033 e 
em outras fontes de mesma grandeza, procurando-se chegar a uma estratégia de fácil aplicação. 
Ao servir de referencial aos discentes e docentes, constituir-se-á também num importante instrumento 
de avaliação a ser utilizado pelas Bancas Examinadoras na apreciação dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso e todos aos demais interesses envolvidos em um trabalho de pesquisa, garantindo a 
uniformização na redação dos trabalhos. Sugere, ainda, algumas técnicas de diagramação de texto para 
uma melhor visualização, estilo e estética, além das recomendações na organização do trabalho 
científico. 



 

 
2 DEFINIÇÕES 
 
2.1 Trabalhos Acadêmicos 
Documento representando o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto 
escolhido, devendo ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, 
programa e outros ministrados. Deve ser feito sob coordenação de um orientador. 

2.2 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
O Trabalho de Conclusão de Curso se torna um importante instrumento para o aluno de graduação 
iniciar-se na pesquisa científica. Por ser uma primeira experiência de relato científico, constitui-se 
numa preparação metodológica para futuros trabalhos de investigação. 
O aluno será instruído a elaborar um projeto de pesquisa, a ter ideias próprias e apresentá-las de modo 
ordenado, criativo e crítico, contemplando sempre, os elementos da metodologia científica. 
Todo aluno universitário deve, ao final do curso, produzir um material de cunho científico sobre um 
tema com o qual tenha se identificado durante seu processo de formação profissional, para demonstrar 
o conhecimento adquirido ao longo da graduação ou pós-graduação,  
São muitos os formatos onde o material pode ser construído, estando entre os principais: monografia, 
artigo científico, relatório de estágio, estudo de caso, tese para doutorado e dissertação para mestrado. 
Para os cursos de graduação e pós-graduação lato sensu do Centro Universitário de Adamantina, o 
TCC pode ser apresentado da seguinte forma: monografia, artigo científico ou estudo de caso. O 
modelo adotado depende do curso e da Instituição de ensino. 
 
2.3 Graduação e Pós-Graduação Lato sensu 
 
2.3.1 Monografia 
A monografia indica um tipo especial de trabalho científico, por isso deve ser sistematizado, com 
abordagem centrada em um assunto específico, em determinado tema/problema, recebendo tratamento 
analítico com formato claro, objetivo e estrutura lógica e seguir um rigor metodológico e não pode 
sujeitar-se a espontaneidade criativa do autor (MEDEIROS & TOMASI, 2008). 
A monografia limita-se a um tema único (mónos = um só e graphein = escrever), o mais restrito 
possível (MEDEIROS & TOMASI, 2008) e o método científico será um roteiro seguro para pensar 
sobre todos os assuntos com menor risco de viés e perda de tempo (VIANNA, 2001). 
 
2.3.2 Artigo Científico 

Enquanto uma publicação acadêmica desenvolvida a partir do método científico, de autoria declarada e 
pode ser resultante de uma pesquisa ou síntese dos resultados de um trabalho mais amplo, produzido 
nas diversas áreas do conhecimento.  
O artigo científico pode ser uma produção original (artigo original), estudos de caso, entre outros, ou 
pode ser um artigo de revisão. 

a) Artigos originais 

São trabalhos trazendo resultados de pesquisa com dados originais, não tendo sido publicadas ou 
consideradas para publicação em outros periódicos. Envolvem abordagem teórico-práticas de pesquisa 
indicando resultados conclusivos. Artigos originais são pesquisas primárias onde os resultados são 
originários da análise direta do indivíduo ou população ou situação em estudo. 

b) Artigos de Revisão 



 

 
O Artigo de Revisão não trata apenas de uma revisão de literatura, devendo apresentar uma análise 
crítica das condições atuais do conhecimento em determinada área em busca de uma resposta 
específica. As revisões são fundamentações teóricas e cobrem todo material relevante escrito sobre o 
tema; consistem em análise, síntese e avaliação de artigos originais publicados em periódicos 
científicos, jornais, registros históricos, livros, teses. A metodologia empregada para revisão pode ser 
"Revisão Sistemática, Revisão Narrativa ou Revisão Integrativa".  
 
2.3.3 Relato de Casos (Estudo de Casos) 

O relato de caso tem papel informativo importante, é preciso que tenha conteúdo e sequência 
apropriados.  
 
2.4 Pós-graduação Stricto sensu 
 
2.4.1 Dissertação 
A dissertação é um trabalho acadêmico Stricto sensu que se destina à obtenção do grau acadêmico de 
mestre. 

Representa um estudo científico abordando um único tema, bem delimitado. Tem por objetivo coletar, 
analisar e interpretar dados ou informações e evidenciar o conhecimento sobre o assunto e a 
capacidade de sistematização do mestrando (UNESP, 1994). 

Os projetos de dissertação não precisam abordar necessariamente temas e/ou métodos inéditos. O 
aluno de mestrado deve demonstrar a habilidade em realizar estudos científicos e em seguir linhas da 
área de formação escolhida (LAKATOS ANDRADE, 2014). 

2.4.2 Tese 

A tese é um trabalho acadêmico Stricto sensu que trás contribuição inédita para o conhecimento e visa 
à obtenção do grau acadêmico de doutor (BARROS& LEHFELD, 2007). Tem características 
semelhantes a dissertação de mestrado, mas exige uma investigação mais complexas e profundas do 
tema em estudo. 
No doutorado deve-se defender uma ideia científica original, a partir de uma exaustiva pesquisa e 
trabalho científicos, produzindo um conhecimento novo. 
 
 
2.5 SUBMISSÃO À PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - ProPPG 
Deverão ser submetidos a ProPPG os trabalhos científicos com interesse em Iniciação Científica e os 
trabalhos que necessitem de aprovação pelos Comitês de Ética em Pesquisa -CEPH e CONEP. 
 
2.5.1 Iniciação Científica - IC 
A UNIFAI oferece o Programa Voluntário de Iniciação Científica - PIVIC, com regulamentação 
própria e também o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/UNIFAI/CNPq. 
Ambos visam oferecer ao graduando a oportunidade de exercitar a Iniciação Científica como base da 
carreira acadêmica no mundo da investigação. 
Cabe lembrar que os TCCs podem ser adaptados em Iniciação Científica e vice-verso, os trabalhos de 
Iniciação podem se tornar um TCC.  



 

 
Para tanto, os projetos de I.C deverão ser submetidos à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
(ProPPG), com 18 meses de antecedência da conclusão, para análise e, se aprovados serão incluídos 
no Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC). 
 
3 MÉTODO CIENTÍFICO 
 O método científico é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para 
formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira sistemática. 
Este material objetiva nortear os alunos e orientadores sobre as normas metodológicas utilizadas para o 
desenvolvimento de trabalhos científicos e elaboração do projeto de TCC e do TCC, propriamente 
dito. 
Antes de começar sua pesquisa você deverá elaborar um projeto, e, segundo a ABNT se define 
enquanto “uma descrição da estrutura de um empreendimento a ser realizado”. 
 
3.1 Roteiro do Projeto de Pesquisa 

• Definição do tema ou problema de pesquisa; 

• Objetivos geral e específico da pesquisa; 

• Levantamento de hipóteses; 

• Justificativa; 

• Breve revisão bibliográfica; 

• Material e métodos: 

− análise estatística; 

− população ou objeto de pesquisa; 

− instrumento de pesquisa. 

• Referencial teórico; 

• Cronograma. 

Com o projeto bem elaborado e um cronograma definido, chega hora de começar a pesquisa. Seguindo 
o roteiro traçado no projeto diminui-se a chance de erros, criação de viés e perda de tempo. 
 
4 ESTRUTURA BÁSICA DOS TRABALHOS ACADÊMICOS 
A padronização estrutural adotada pela UNIFAI foi elaborada a partir das normas da ABNT e de 
modelos pré-existentes, buscando os pontos positivos de cada um. Foram escolhidos dois modelos para 
apresentação dos trabalhos: tradicional e alternativo, apresentados e aprovados pelo Conselho 
Universitário - CONSU e recomendados a todos os graduando e pós-graduandos. 



 

 
É importante conhecer a estrutura dos trabalhos acadêmicos. Os trabalhos desenvolvidos à luz das 
normas da ABNT obedecem exigências específicas e lhes garante maior credibilidade, a essas 
exigências devem ser acrescidas as solicitações da Instituição onde o trabalho será desenvolvido.  
Os trabalhos acadêmicos segundo as regras da ABNT são divididos em três partes: Pré-textual, Textual 
e Pós-textual 
Os quadros 1 e 2 apresentam a estrutura dos modelos tradicional e alternativo respectivamente. O 
aluno sob a orientação do docente orientador deverá optar por um destes modelos. 
Quadro 1. Estrutura do modelo tradicional dos trabalhos acadêmicos adotado pela UNIFAI 

Estrutura Elemento 

Pré-textuais 

- Capa  

- Lombada (opcional)  

- Página de rosto  

- Ficha catalográfica 

- Folha de aprovação 

- Sumário 

- Dedicatória (opcional)  

- Agradecimentos (opcional)  

- Epígrafe (opcional) 

- Listas de ilustrações (opcional)  

- Lista de tabelas e quadros (opcional)  

- Lista de abreviaturas, siglas e símbolos (opcional) 

- Resumo na língua vernácula  

- Palavras-chave  

- Abstract 

- Keywords 

Textuais 

- Introdução (contendo o objetivo no último parágrafo) 

- Revisão de literatura (opcional) 

- Material (ou Casuística) e Método 



 

 
- Resultados 

- Discussão 

- Conclusão 

Pós-textuais 

- Referências Bibliográficas 

- Apêndices (opcional)  

- Anexo (opcional) 

- Glossário (opcional) 
 



 

 
 
Quadro 2. Estrutura do modelo alternativo dos trabalhos acadêmicos adotado pela UNIFAI 

Estrutura Elemento 

Pré-textuais 

- Capa  

- Lombada (opcional)  

- Página de rosto  

- Ficha catalográfica  

- Folha de aprovação 

- Sumário 

- Dedicatória (opcional)  

- Agradecimentos (opcional)  

- Epígrafe (opcional)  

- Listas de ilustrações (opcional)  

- Lista de tabelas e quadros (opcional)  

- Lista de abreviaturas, siglas e símbolos (opcional) 

- Resumo na língua vernácula  

- Palavras-chave  

- Abstract 

- Keywords 

Textuais 
- Artigo Científico Original, de Revisão e Estudos de 
Caso, seguirão as regras da Revista do Centro 
Universitário de Adamantina 

Pós-textuais 

- Referências Bibliográficas  

- Apêndices (opcional)  

- Anexo (opcional) 

- Glossário (opcional) 
 



 

 
Obs: As molduras utilizadas nos exemplos a seguir, são meramente ilustrativas, não devendo existir na 
formatação final do trabalho. 
 
 
5 DETALHAMENTO DO MODELO TRADICIONAL 
A seguir são apresentados os elementos do modelo tradicional de produção de trabalho acadêmico 
(monografia), com sua devida sequência e formatação. 
 
5.1 Elementos Pré-Textuais 

 
5.1.1Capa 

Proteção externa do trabalho, usada enquanto proteção e sobre a qual se imprimem informações 
indispensáveis à sua identificação (ABNT – NBR 14724). 
Os exemplares apresentados à banca examinadora para defesa pública deverão ser encadernados em 
forma de espiral com capa em papel A4 branco, apresentando o logotipo e a fotografia da faculdade 
em marca d’água, conforme o modelo abaixo no Apêndice A.  
Devem ser incluídas nessa encadernação uma capa plástica transparente opaca e uma contra capa de 
cor preta, para proteção. A marca d’água e o logotipo estão disponíveis no site da UNIFAI no 
Diretório da Coordenadoria de Comunicação Científica.  
Após as devidas correções sugeridas pela banca examinadora durante a defesa a versão definitiva do 
Trabalho deverá ser inscrito no Hot Site da Coordenadoria de Comunicação Científica e encaminhado 
ao docente da disciplina responsável pelo TCC, com a folha de aprovação assinada, dentro do prazo 
previamente estabelecido, com todos os dados em pdf.  
Em caso de exigência de edição impressa, o exemplar definitivo, deverá ser entregue ao docente 
concomitantemente a sua inscrição no Hot Site, seguindo a padronização para a cor da capa dura: azul 
escuro para área de humanas, verde escuro para área biológica e vinho para área da saúde. As letras 
usadas na capa e lombada (versão definitiva), serão na cor dourada, seguindo a formatação da folha de 
capa.  
Após a aprovação o material será enviado para o acervo da biblioteca e/ou disponibilização no site da 
UNIFAI. 
A capa deve conter informações na seguinte ordem:  
a) nome da instituição onde está sendo apresentado o trabalho, centralizado no espaço superior da 
página, em letras maiúsculas, fonte Times New Roman, negrito e tamanho 14; 
b) título e subtítulo, (se houver) centralizados e um pouco acima do centro da página, em letras 
maiúsculas, fonte Times New Roman, negrito e tamanho 14, não exceder 15 palavras; 
c)nome completo do autor centralizado, abaixo do título  do trabalho, em letras maiúsculas, fonte 
Times New Roman,negrito e tamanho 14;  
*  Para trabalhos em grupo, identificar todos os autores. 
d) grau obtido (Bacharel em Direito, Bacharel em Ciência da Computação, Bacharel em Farmácia, 
Licenciatura em Matemática, etc.), centralizado, negrito, fonte Times New Roman, tamanho 12, com a 
primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula; 
e) local (cidade) onde deve ser apresentado centralizado, na parte inferior da página, acima do ano, 
em letras maiúsculas, fonte New Times Roman, negrito e tamanho 12;  
f) ano de entrega do trabalho, centralizado na parte inferior da página, abaixo do local, centralizado, 
fonte Times New Roman, negrito e tamanho 12; 
g) quando o título, ou nome dos autores ocupar mais que uma linha os intervalos deverão ser 



 

 
diminuídos proporcionalmente. 
*Modelo de Folha de Capa – Apêndice A. 
 

5.1.2 Lombada 

A lombada, também chamada de dorso, se torna uma complementação da capa, que funciona unindo-a 
a última folha do trabalho e criando uma área de proteção dos aros da encadernação ou das folhas do 
trabalho descobertas. Ela tem o objetivo de otimizar o arquivamento, organização e busca de um 
trabalho dentro de uma biblioteca ou depósito de livros. 
Onde as informações devem ser impressas, na seguinte ordem:  

a) nome do autor - abreviando-se o(s) prenome(s) quando necessário, em caixa alta, Times New 
Roman, tamanho 12, impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada. Esta 
forma possibilita a leitura quando o trabalho está no sentido horizontal, com a face voltada para 
cima; 
b) título do trabalho- impresso da mesma forma que o nome do autor, abreviado quando 
necessário pelas cinco primeiras palavras significativas seguido de reticências; em caixa alta, 
Times New Roman, tamanho 12; 
c) ano - mesmo ano que está na capa, utilizando-se apenas números em fonte Times New Roman, 
tamanho 12; 
c) elementos alfanuméricos de identificação - volume, edição e logo da editora (mais usados em 
livros), Times New Roman, tamanho 12. 

É importante deixar um espaço livre de, no mínimo, 30 mm (3 cm) na parte de baixo da lombada, para 

a eventual adição de selo ou identificação da biblioteca ou depósito de livros onde a publicação for 

armazenada. 

*Modelo de Lombada – Apêndice B. 

5.1.3 Folha de rosto 

Folha que contém os elementos indispensáveis à identificação do trabalho. A Folha de rosto é a 
primeira página após a capa e deve conter os seguintes dados: 

a) nome do autor, em letras maiúsculas, centralizadas, fonte Times New Roman, negrito e 
tamanho 14; 
 
* observe que antes do nome do autor é preciso colocar o logo 
da UNIFAI.  
b) título do trabalho e subtítulo se houver, em letras maiúsculas, 
centralizado, fonte Times New Roman, negrito, tamanho 14; 
c) síntese de apresentação do trabalho, indicando-se departamento, 
instituição, o objetivo institucional, nome(s) do(s) orientador(es), com a primeira letra em 
maiúscula, as demais em minúscula, justificado, recuo esquerdo 7,25 cm, direito 0 cm, fonte 
Times New Roman, negrito e tamanho 12;  
d) local (cidade) da instituição em letra maiúscula, centralizada, fonte Times New Roman, 
negrito e tamanho 12; 
e) ano da entrega, centralizado, fonte Times New Roman, negrito, tamanho 12. 
*Modelo de Folha de Rosto – Apêndice C. 



 

 
 
5.1.4 Ficha Catalográfica 
Trata-se de um conjunto de dados, sistematicamente ordenados, com a descrição física e temática do 
trabalho, devendo fornecer uma ideia sumária do assunto tratado e de seus aspectos físicos. Contém as 
informações bibliográficas necessárias para identificar e localizar um livro ou outro documento no 
acervo de uma biblioteca. Visa facilitar a identificação e futura indexação do trabalho pelos órgãos 
competentes. 
a) localização - deve ser colocada na parte inferior do verso da folha de rosto, 
inserida em um retângulo; 
b) medida - 12,5cm de largura x 7,5cm de altura. 
*Modelo de Ficha Catalográfica – Apêndice D. 
 
5.1.5 Folha de aprovação (obrigatória) 

Seguem-se após a folha de rosto, os nomes dos participantes da Banca Examinadora devendo ser 
escritos por extenso, assim como os dos suplentes. Deve conter as seguintes informações: 

a) O nome do autor seguido do título do trabalho, em maiúscula, centralizado, negrito, fonte 
Time New Roman, tamanho 12; 
b) Banca Examinadora, com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula, tamanho 
14, centralizado, fonte Times New Roman, negrito; 
c) Grau Obtido, com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula, tamanho 14, 
centralizado, fonte Times New Roman, negrito; 
d) O nome do orientador, co-orientador, caso houver, examinadores, com a primeira letra em 
maiúscula e as demais em minúscula, tamanho 12, alinhado á esquerda, fonte Times New 
Roman,negrito: 
e) O local e data, com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula, tamanho 12, 
centralizado, fonte Times New Roman, negrito. 
*Modelo de Folha de Aprovação -Apêndice E. 

 
5.1.6 Sumário 
Trata-se da enumeração das principais divisões, seções e partes do trabalho, feita na ordem em que se 
sucedem no texto e com indicação da página inicial. Isto o diferencia de Índice. Índice é a enumeração 
detalhada dos assuntos, nomes de pessoas, nomes geográficos, acontecimentos, etc. com indicação de 
sua localização no texto. 
Além disso, pressupõe uma ordenação (indexação), geralmente alfabética e, portanto, não se aplica à 
situação desejada. Também não deve ser confundido com Lista, sendo esta a enumeração de elementos 
selecionados do texto: datas, ilustrações, exemplos, tabelas, etc. na ordem de sua ocorrência. 
As páginas são numeradas em algarismos romanos em minúsculo (iniciando em “i”) logo após o 
sumário, a partir da dedicatória ou item subsequente, e em algarismos arábicos a partir da Introdução 
(também iniciando em “1”). A recomendação desta Norma é que a numeração das páginas seja 
colocada no canto superior direito da página. 
 

5.1.7 Dedicatória (opcional) 

Dedica-se o trabalho realizado às pessoas que julgar merecedoras (ABNT - NBR 14724). Importante: 
o texto deve ser curto e simples. Situa-se no trabalho, após o sumário. Normas:  

a) Deixar cinco espaços de linha simples antes de iniciar o texto; 



 

 
b) O título - Dedicatória – fonte Times New Roman, tamanho 14, centralizado, negrito; 
c) O texto – fonte Times New Roman, tamanho 12, recuado 4 cm à direita, justificado, 
digitado entre linhas de 1,5 cm. 
*Modelo de Folha de Dedicatória - Apêndice F. 

 

5.1.8 Agradecimentos (opcional) 

Nesta parte do trabalho, o autor pode agradecer às pessoas que, de uma forma ou outra, contribuíram 
para a sua realização. É importante ser específico. Torna-se imprescindível não esquecer o orientador, 
pois foi ele quem o conduziu durante sua elaboração. A folha de agradecimentos posiciona-se logo 
após a folha da dedicatória. Contém:  

a)Deixar cinco espaços de linha simples antes de iniciar o texto; 
b) O Título – Agradecimentos – fonte Times New Roman, tamanho 14, centralizado, negrito, 
com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula; 
c) O Texto – fonte Times New Roman, tamanho 12, recuado 4cm à direita, justificado, digitado 
em linha 1,5 cm. 
*Modelo de Folha de Agradecimentos – Apêndice G. 

 
5.1.9 Epígrafe (opcional) 

Trata-se da citação de um pensamento que, de certa forma, tenha alguma relação com o trabalho 
realizado ou que transmita algo em que o autor verdadeiramente acredite ou use de balizamento de 
conduta. 

 Exemplos de Epígrafe:   

  Escolha um trabalho que você ame e não terá de trabalhar um único 
  dia em sua vida (Confúcio). 

  O que sabemos é uma gota. O que ignoramos é um oceano 
  (Isaac Newton). 

 
5.1.10 Lista de Ilustrações 

Devem ser categorizados enquanto Ilustrações: gráficos, desenhos, diagramas, fluxogramas, lâminas, mapas, 
fotografias, etc. Na lista deve constar o número da ilustração, sua respectiva legenda e a página onde se localiza. 

 
 
5.1.11 Lista de Tabelas e Quadros 

A denominação Tabela é corretamente aplicada quando existe informação sobre algum tratamento estatístico 
(média, desvio-padrão, IC95%, risco relativo, etc.). Nos Quadros constam textos ou informações numéricas sem 
tratamento estatístico. Na lista devem constar o número da Tabela ou Quadro, a respectiva legenda e a página 
onde se localiza. 

 
 



 

 
 

5.1.12 Lista de Abreviaturas, Siglas e Símbolos 

Trata-se da relação de abreviaturas, siglas e símbolos constantes do texto, acompanhados de seu respectivo 
significado. São relacionados em ordem alfabética. As abreviaturas precedem as siglas que precedem os 
símbolos. Os símbolos são agrupados por origem ou categoria (gregos, romanos, matemáticos, etc.). É 
recomendável evitar excessos de abreviaturas, pois podem dificultar a fluência na leitura. 

 
5.1.13 Resumo e palavras-chave (obrigatórios na língua vernácula) 

Constitui-se de uma sequência de frases concisas e objetivas, na terceira pessoa do singular, com verbo 
na voz ativa, contendo entre 100 e 500 palavras, em um único parágrafo. Logo abaixo, do resumo, 
distanciadas desse em um espaço de 1,5 cm, devem constar as palavras– chave, que são elementos 
obrigatórios (ABNT – NBR 14724). 
As palavras–chave devem figurar logo abaixo do Resumo, antecedidas da expressão Palavras- Chave: 
separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. A primeira letra de cada palavra é escrita 
em maiúscula e as demais em minúscula.  
São os elementos da folha de Resumo e Palavras – Chave: 

a) Deixar cinco espaços de linha simples antes de iniciar o texto; 
b) Título – Resumo - fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, alinhado a esquerda, com a 
primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula; 
c) Texto contendo o resumo - fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, em linha de 1,5 
cm, contendo entre 100 e 500 palavras; 
d) Título - Palavras–chave – fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, alinhado à 
esquerda, com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula; 
e) As respectivas palavras-chave – fonte Times New Roman, tamanho 12, separadas por ponto e 
finalizadas também por ponto, com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula, não 
excedendo 5 palavras, um espaço de 1,5 cm abaixo do texto do resumo. 
*Modelo de Resumo – Apêndice H. 

 
5.1.14 Abstract e keywords (obrigatórios na língua estrangeira) 

Têm as mesmas características do resumo em língua vernácula e deve também ser seguida por palavras 
representativas do conteúdo do trabalho, não havendo parágrafo. Versão para o Inglês (ABNT – NBR 
14724). 
São os elementos da Folha Abstract e Keywords, deve-se seguir o mesmo modelo do item 5.1.13. 
 



 

 
 
5.2 ELEMENTOS TEXTUAIS  

 
5.2.1 Introdução (obrigatória) 

A introdução é a parte inicial do texto que, ao delimitar o assunto tem a função de situar o leitor em 
relação ao tema do estudo e o método empregado. Permite aos leitores uma visão panorâmica 
antecipada das questões fundamentais abordadas no trabalho realizado. Deve-se apenas sinalizar o 
caminho percorrido.   
É importante destacar que o último parágrafo da Introdução deve ser o Objetivo. 
São seus elementos: 

a) Deixar cinco espaços de linha simples antes de iniciar o texto; 
b) Título - Introdução – fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda, 
com a primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula; 
c) O texto contendo as necessárias informações introdutórias – fonte Times New Roman, 
tamanho 12, justificado, digitado com linha de 1,5 cm e com um espaço entre parágrafos de linha 
de 1,5 cm. 
 

 5.2.1.1 Objetivo 
Todo trabalho requer um objetivo este, deve ser o último parágrafo da Intordiução, pode 
também ser destacado como um subtítulo, não como capítulo. 
 O objetivo deve ser claro e consiso. Destacar os objetivos gerais do trabalho, preocupando-se 
apenas ao que o autor se propõe a demostrar, sendo coerente com o Título e as Conclusões 
devem referir-se exclusivamente ao Objetivo proposto. 

 
5.2.2 Revisão de Literatura (opcional) 
A Revisão de Literatura pode ser um item opcional, devendo ser concisa, entre três a cinco páginas. No 
caso de inclusão, deverão ser citados apenas trabalhos relevantes para comparação e/ou interpretação 
dos resultados obtidos.  
Deve-se evitar citações longas de resumos de trabalhos, seja por tema por ordem cronológica, 
observando que os trabalhos citados tenham usado metodologia adequada. Os trabalhos citados devem 
obrigatoriamente ter sido consultados na integra e nunca utilizar citação da citação, pois constitui falta 
grave tal procedimento. 
 
5.2.3 Material e Métodos 

Este tópico Material e Métodos deve assim ser usado, pois:  
"O termo “material”, no singular, representa um substantivo coletivo, no qual esta inserida uma 
pluralidade em si mesmo... O termo "método" deve ser empregado no plural por não haver um 
termo coletivo que abarque todos os vários tipos de manobras utilizadas na elaboração de uma 
pesquisa, sendo praticamente impossível apenas o emprego de uma única forma de investigar, 
pois inclui-se a leitura, exames, cálculos, testes e ilustrações." (CONSOLARO, 2013, p.34). 

O Material e Métodos é o tópico do trabalho de pesquisa mais abrangente, pois deve responder as 
seguintes questões: Como? Com quê? Onde? Quanto? (LAKATOS; MARCONI, 2017, p. 221). 
Deve incluir a descrição detalhada e completa do Material e Métodos utilizados, de maneira clara o 
suficiente para a compreensão e interpretação dos procedimentos utilizados e dos resultados obtidos, 
bem como a reprodução do estudo ou utilização do Método por outros pesquisadores. 



 

 
Técnicas, equipamentos e procedimentos já conhecidos e consagrados basta a citação do autor, se 
novos devem ser descritos com riqueza de detalhes. 
É importante, caso pertinente, a inclusão de um subitem do Método, denominado Estatística, neste 
deverão ser citados os testes estatísticos utilizados, softwares, e valor de P usado para nível de 
significância. Fotos, desenhos, esquemas, etc., que são facilitadores das descrições. 

Em síntese, Volpato (2015), recomenda que a seção Material e Métodos seja dividida em quatro 

etapas: 

 

a) Descrição do sujeito ou do objeto de estudo: com sua procedência, os critérios de 

inclusão/exclusão da composição da população ou da amostra. Para estudos de campo, 

a localização exata e caracterização do local da pesquisa. 

b) Delineamento da pesquisa: descrever o tipo de estudo realizado, os tratamentos 

utilizados, o tamanho da amostra e o número de repetições que foram necessárias. 

c) Procedimentos específicos: descrever em ordem cronológica os procedimentos que serão 

(projeto)/foram (trabalho) utilizados na pesquisa, as condições em que se deram os  

experimentos, as técnicas de coleta de dados, as variáveis analisadas. 

d) Análise dos dados: relacionar os testes estatísticos da análise dos dados (testes de 

normalidade, variância, comparação de médias, valor de P usado para nível de significância, 

etc). 

É indispensável incluir neste capítulo a aprovação do Comitê de Ética humano ou animal (como 

Anexo), e o Termo de consentimento Livre e Esclarecido (como Apêndice) se o trabalho envolver 

seres humanos. 

 

5.2.4 Resultados 

Neste tópico, serão descritos todos os resultados encontrados na pesquisa empírica.  
 
5.2.4.1 Descrição e análise dos resultados 
Neste tópico, serão descritos todos os resultados encontrados na pesquisa. A apresentação dos 
resultados deve ser sistemática e isenta, sem interpretações pessoais. Para facilitar a exposição podem 
ser acompanhadas por quadros, tabelas, ilustrações e figuras. 



 

 
Esta sessão pode ser apresentada de forma sequencial, isto é a cada resultado apresentado segue-se sua 
discussão ou divida em duas partes: apresentação dos resultados e discussão dos resultados.  
Obs.: a apresentação dos resultados poderá ser dividida em capítulos. 
 a) Apresentação dos resultados 

− apresentar os dados levantados pela pesquisa empírica, a partir do processo de coleta de 

dados; 

− descrever os dados, neste momento pode-se utilizar de apoio de recursos estatísticos, 

tabelas e gráficos, elaborados no decorrer da tabulação dos dados, assim como quadros que 

apresentem a síntese da descrição dos resultados; 

− quando da utilização de questionário, pode-se descrever a frequência, os percentuais, as 

médias e os desvios padrão das respostas ou valer-se com o auxílio de gráficos para 

descrever as respostas; 

− para as entrevistas, é importante descrever as categorias de respostas que apareceram.  

− É imprescindível que os resultados sejam descritos por meio de texto também, não apenas 

a partir de gráficos e tabelas. Os recursos utilizados na descrição dos resultados facilitam a 

compreensão dos dados obtidos, mas não substituem a redação escrita dos resultados.  

− sempre que possível devem ser fornecidos os dados individuais e não apenas médias ou 

estatísticas sumárias dos resultados, pois, assim sendo, torna-se possível ao leitor confirmar 

os resultados obtidos ou fazer outras considerações não abordadas pelo autor. Essa citação 

de resultados individuais pode constar de um Apêndice. 

 b) Discussão dos resultados 
− interpretar e discutir os dados levantados pela pesquisa; 

− elaborar a análise a partir dos resultados alcançados e com base na revisão bibliográfica. 

Deve-se chamar a atenção para aspectos novos e interessantes que apareceram.  

− discutir resultados significativos analisá-los, confrontando-os com pesquisas anteriores.  

− é importante que todos os resultados descritos devam ser analisados, discutidos à luz da 

literatura revisada, demonstrando a interpretação dos resultados, discutindo sua 

importância, as convergências e divergências entre os autores, tendo como base o que 

leram (Fundamentação Teórica). Todos os autores citados deverão ser referenciados. 

 
5.2.4.2 formatação dos resultados e discussão: 

a) Todo o texto deve ser digitado em linha de 1,5 cm, com espaçamento entre títulos, subtítulos e 
parágrafos de uma linha de 1,5 cm. 



 

 
b) Deixar cinco espaços de linha simples antes de iniciar o texto; 
c) O título de cada parte (ou capítulo) e respectiva numeração que deve ser em caracteres 
arábicos e progressivos, sem ponto depois do número, fonte Times New Roman, tamanho 12, 
negrito, alinhado à esquerda, em letra maiúscula; 
d) O título dos sub capítulos em caracteres arábicos e progressivos, fonte Times NewRoman, 
tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda, com a primeira letra em maiúscula e as demais em 
minúscula.  

Obs.: sem ponto depois do número 
 
5.2.4.3 Como apresentar as Ilustrações no texto 
 a) Figuras 

− Incluem fotos, gráficos e esquemas; 

− Devem apresentar uma legenda com informações suficientes para torná-las auto-

explicativas; 

− A legenda deve ocupar a porção inferior da figura, juntamente com as abreviaturas 

utilizadas e seus respectivos significados; 

− As figuras são numeradas por algarismos arábicos. 

 

 
Figura 1 - Escala diagramática para avaliação da severidade de Ferrugem Alaranjada, causada pelo fungo P. kuehnii em 
folhas de cana-de-açúcar (Saccharum spp.). Valores em percentagem de área foliar lesionada. 
  
b) Tabelas 



 

 
− São representadas por uma coluna indicadora que contém, de modo geral, as variáveis 

independentes, um cabeçalho que indica as variáveis dependentes investigadas e o corpo da 

tabela que contém os dados obtidos; 

− Devem ser elaboradas apenas com linhas horizontais que delimitam o cabeçalho e o corpo 

da tabela; 

− As tabelas não devem ser divididas por linhas horizontais, nem suas colunas devem ser 

separadas por traços verticais formando grades; 

− As laterais também não devem ser fechadas; 

− O título deve ocupar posição superior na Tabela, contendo sempre todas as informações 

necessárias tornando-a auto-explicativa, sem necessidade de se recorrer ao texto para sua 

compreensão; 

− As abreviaturas devem ser explicadas no próprio título ou em legenda abaixo da Tabela; 

− As tabelas devem ser numeradas por algarismos arábicos e devem se situar o mais próximo 

possível do texto em que são mencionadas. 

 
Tabela 1: Nome comercial, natureza química e dose dos adjuvantes testados.  

 
*Dose do produto comercial, em mL, recomendada para 200 L ha-1 



 

 
c) Quadros 

− Os quadros contêm informações textuais agrupadas em colunas sem colocação de linhas horizontais 

e verticais no corpo dos mesmos; 

− Relacionam-se os quadros na lista de Tabelas e Quadros; 

− São numerados sequencialmente em todo o trabalho, com algarismos arábicos; 

− Os quadros devem ser fechados lateralmente, sem traços horizontais ou verticais separando os dados 

numéricos das colunas; 

− Os quadros contêm em sua base algumas notas que podem ser: 

Nota de fonte: origem dos dados que constam no quadro, devendo indicar citação; 

Notas gerais: observações ou comentários para conceituar ou esclarecer o conteúdo do quadro, o 
critério adotado no levantamento dos dados ou o método de elaboração das estatísticas derivadas; 

Notas referentes a uma parte específica do quadro: símbolo, fórmula e outros. 

Escaldadura (Xanthomanasalbilineans) Ferrugem marrom (Pucciniamelanocephala) 
Raquitismo (Leifsoniaxylisubsp. Xyli) Ferrugem alaranjada (Pucciniakuehnii) 
Mosaico ("Sugarcanemosaicvirus" – SCMV) Mancha amarela (Mycovellosiellakoepkei) 
Carvão da cana (Sporisoriumscitamineum) Podridão vermelha (Colletotrichumfalcatum) 
Estria vermelha (Acidovoraxavenae) Vírus do amarelecimento foliar da cana-de-

açúcar (Sugarcaneyellowleafvirus (ScYLV) 
ou Fitoplasma) 

Mancha ocular (Bipolarissacchari)  
Fonte: Adaptado Kimati (2005) 
Quadro 1: Doenças da cana-de-açúcar 
 
 
5.2.5 Falas de participantes 

Destacar em itálico, fonte Times New Roman tamanho 10, sem aspas, na sequência do texto.A identificação da 
fala é obrigatória, codificada, apresentada ao final de cada fala entre parênteses e sem itálico. 

5.2.6 Notas de Rodapé 

As notas de roda pé no texto deverão ser indicadas por asterisco, iniciadas a cada página, restritas ao mínimo 
necessário. 

5.2.7 Conclusão (obrigatória) 

Tem por objetivo sintetizar os resultados obtidos e já devidamente discorrido no desenvolvimento do 
corpo do trabalho. Nada de novo acontece senão a ratificação reforçada dos resultados alcançados. 
São seus elementos: 

a) Deixar cinco espaços de linha simples antes de iniciar o texto; 



 

 
b) Conclusão - fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, alinhado à esquerda, com a 
primeira letra em maiúscula e as demais em minúscula; 
c) O texto contendo as ideias conclusivas – fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado, 
digitado com linha de 1,5 cm e com espaço entre parágrafos de linha de 1,5 cm. 

 
5.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 
5.3.1 Referências Bibliográficas 

Um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que permite sua 
identificação individual. Trata-se de apontar tudo o que foi consultado dando suporte à sua produção. 
As fontes podem ser diversas, a saber: livros, livros de dois ou mais autores, revistas, jornais, CD, 
artigos, internet etc. A presença na lista de referências de todos os documentos citados, direta ou 
indiretamente, é obrigatória. 
Os elementos essenciais são: autor(es), título, edição, local, editora e data da publicação.     
Observar os detalhes de digitalização das referências, pois muda de acordo com o tipo de fonte usada: 
negrito, ponto, vírgula, dois pontos. 
 

5.3.2 Normas – referências bibliográficas 

 
5.3.2.1 Ordem alfabética 

• Seguir a ordem alfabética dos nomes dos autores e numerar consecutivamente. 

• Se houver mais de um trabalho do(s) mesmo(s) autor(es) num ano, indicar (a), (b), (c)… 

• Alinhado à esquerda com espaçamento simples entre as referências.  

5.3.2.2 Exemplos de citação de publicações 

Abaixo estão dispostos exemplos de citação de publicações. Que deverão obedecer fonte  Times New 
Roman, 12pt, espaço depois do parágrafo de  0pt. Caso seja necessário, acessar o site da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT através do link: Http://WWW.abnt.org.br/ 

 * Livros de uma única autoria: 
AUTOR, Prenome abreviado. Título : subtítulo (se houver). Edição. Cidade: Editora, ano 
de publicação. Número do volume. 
- ex.: FAUSTO, B. A revolução de 1930: historiografia e história. 2. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1972. 

* Livro de duas ou mais autorias: 
AUTORES, Prenomes abreviados. Título : subtítulo (se houver). Edição. Cidade: Editora, 
ano de publicação. Número do volume. 
- ex.: SCHMITZ, E. A.; TELES, A. A. Pascal e técnicas de programação.   
Rio de Janeiro: Makron Books, 1998. 
Quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro, acrescentando a 
expressão et al.  
- ex.: URANI, A. et al.Constituição de uma matriz de contabilidade social para o 
Brasil. Brasília DF: IPEA, 1994 



 

 
* Monografias, dissertações e teses: 

AUTOR, Prenome (abreviado). Título : subtítulo (se houver). Ano. Total de folhas. 
Categoria (monografia, dissertação, tese, ou livre-docência) – Instituição, local, ano.   
- ex.: FANTUCCI, I.Contribuição do alerta, da atenção, da intenção e da expectativa 
temporal para o desempenho de humanos em tarefas de tempo de reação, 2001. 130 p. 
Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 2001. 

* Capítulo de livro:  
AUTOR do capítulo. Título : subtítulo (se houver) do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO 
(tipo de participação do autor na obra Org (s), Ed (s) etc. se houver) Título do livro: 
subtítulo do livro (se houver). Local de publicação: Editora, data de publicação, paginação 
referente ao capítulo. 
- ex.: GRIZE, J. B. Psicologia genética e lógica. In: BANKS-LEITE. 
(Org.)Percursospiagetinianos. São Paulo: Cortez, 1997, p. 63-76. 

* Artigos de revistas/periódicos: 
AUTOR. Título do artigo. Título do periódico, local, número do volume, página inicial-
final, dia mês ano. 
- ex.: TAVARES, M. da C. A crise financeira global. Revista de Economia Política, São 
Paulo, v.1, n.2, p.15-25, abr.-jun.1983. 

* Jornais: 
AUTOR. Título do artigo. Nome do jornal, local, dia mês ano. Número ou título do 
caderno, seção ou suplemento, página inicial-final. 
- ex.: DUAILIBI, J. Juízes admitem influência política em nomes do TRT. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 7 julho 2000. Caderno A, Brasil, 
reportagem, p. 5. 

* Resumos (estendidos ou não) publicados em eventos técnico-científicos: 
AUTOR DO TRABALHO. Título: subtítulo. In: NOME DO EVENTO, número, ano, local 
de realização. Título da publicação. Local de publicação (cidade): Editora, data. Página.   
- ex.: MIZUNO, A. C. R. Biologia da mosca-branca (bemisiaargentifol II) em tomate e 
repolho. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UnB,3

o
ed., 1997. Anais. 

Editora UnB, 1997, p. 192. 
 

5.3.2.3 Referências em meio eletrônico (NBR 6023: 2002) 

• Obras e monografias consultadas no meio eletrônico 
Inclui obras em todo o meio eletrônico (CD-ROM, online, etc.). 

CD-ROM : as referências devem obedecer aos padrões indicados para a citação de obras, 
acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico.  
Ex. 
KOOGAN, André; HOUAISS, Antonio (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital98. Direção 
geral de André Koogan Breikmam. São Paulo: Delta: Estadão,1998. 5 CD-ROM. 
 
Online: são essenciais as informações sobre endereço eletrônico, apresentado entre os 
sinais <>, precedido da expressão Disponível em: e a data de acesso ao documento, 
precedida da expressão Acesso em:, opcionalmente acrescida  dos dados referentes a hora, 
minutos e segundos. Não se recomenda referenciar material eletrônico de curta duração nas 
redes.  



 

 
Ex. 1: Obras inteiras 

ALVES, Castro. Navio negreiro. Virtual Books, 2000. Disponível 
em:http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm.Ac
esso em: 10 jan. 2002, 16:30:30. 

Ex. 2: Parte de obra 
POLÍTICA. In: DICIONÁRIO da língua portuguesa. Lisboa: Priberam Informática, 
1998.Disponível em: < http://www.priberam.pt/dlDDLPO >. Acesso em: 8mar. 
1999. 

 
• Artigo e/ ou matéria de revista, boletim etc. em meio eletrônico 
As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria, boletim etc., 
acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, 
online etc.).  

CD-ROM  
Ex. 

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio 
de Janeiro, n. 2, INVERNO 1994. 1 CD-ROM. 

 
Online: 
Ex. 
SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto De Vista. 
Disponível em: <http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm>. Acesso em:28 
nov. 1998. 

 
• Artigo e/ ou matéria de jornal em meio eletrônico 
As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria de jornal, 
acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, online, 
etc).   

Ex. 
SILVA, Ives Gandra da. Pena de morte para o nascituro. O Estado de S. Paulo, São 
Paulo, 19 set. 1998. Disponível em: 
<http://www.providafamilia.org/pena_morte_nascituro.htm>. Acesso 
em: 19 set. 1998. 

 
• Trabalho apresentado em meio eletrônico 
As referências devem obedecer aos padrões indicados para trabalhos apresentados e evento, 
acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico (CD-ROM, online, 
etc). 

CD-ROM  
Ex. 

GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária.In: 
SEMANÁRIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10, 1998, Fortaleza. 
ANAIS... Fortaleza: Tec Treina, 1998. 1 CD-ROM. 

Online 
Ex. 

SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade 
total na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 



 

 
1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: 
<http://www.propesqu.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997. 

 

5.3.2.4 Trabalhos aceitos para publicação ou no prelo: citar, com indicação da situação. 

* Programas de computação(softwares) citados no texto devem ser referenciados como 
trabalhos, com dados de autoria, versão, local, data. 
* Comunicações pessoais e trabalhos em preparação ou submetidos para publicação: não 
devem ser citados na listagem bibliográfica, mas apenas no texto.   
* Não devem ser citados documentos (relatórios e outros) confidenciais ou inacessíveis aos 
leitores.  
• Obs.: os casos não citados seguem ABNT. 

- Modelo de Lista de Referências – Apêndice I. 
 
5.4 Apêndice(s) 

É todo texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem 
prejuízo da unidade nuclear do trabalho. Após as referências, abrir nova página com a nomenclatura 
apêndice, e nas páginas seguintes apresente os apêndices.   
Os apêndices, e todos os componentes da parte pós-textual, devem ter suas páginas enumeradas 
seguindo a ordem do trabalho realizado. Eles também devem constar no sumário, identificados tal qual 
estão na página, isto é, identificados enquanto APÊNDICE A, APÊNDICE B, etc., seguidos de suas 
respectivas páginas.A nomenclatura deve ser digitada: centralizado, negrito, fonte Times New Roman, 
tamanho 12, com todas as letras em maiúscula. 
*Modelo de Folha de Abertura de Apêndice (s) - Apêndice J. 
 

5.5 Anexo(s) 

É todo documento não elaborado pelo autor do TCC, que serve de fundamentação, comprovação e 
ilustração. Após o apêndice, abrir nova página com a nomenclatura anexos, e nas páginas seguintes 
apresente a documentação. 
A nomenclatura deve ser digitada: centralizado, negrito, fonte, Times New Roman, todas as letras em 
maiúscula, tamanho 12. Os anexos são identificados com as letras do alfabeto. Ex: ANEXO A; 
ANEXO B. Mantém-se a sequência de numeração de páginas no Anexo. 
*Modelo de Folha de Abertura de Anexo(s) - Apêndice K. 
 
5.6 Glossário 
Tem a finalidade de esclarecer termos técnicos ou não reconhecidos usualmente. 
 



 

 
 

6 DETALHAMENTO DO MODELO ALTERNATIVO  

O trabalho de conclusão de curso no Modelo Tradicional (monografia) poderá ser substituído pelo Modelo 
Alternativo (Artigo Científico Original; de Revisão e Estudos de Caso), por determinação da Coordenação do 
Curso e permissão do Departamento. 

O Modelo Alternativo será composto pelos seguintes itens: 

 

6.1 Elementos Pré-textuais 

Deverão ser idênticos ao proposto no Modelo Tradicional. 

 

6.2 Elementos Textuais 

Os TCCs que optarem pelo Modelo Alternativo deverão seguir as Normas estabelecidas pelo Periódico 
a que se propõe publicar. Informando o nome do Periódico escolhido para publicação em fonte Times 
New Roman, 12 pt, Negrito. 
Inclui os seguintes itens: 
a. Introdução: este elemento deve trazer uma noção geral do trabalho desenvolvido quando se tratar 
de mais de um artigo. A Introdução deve  ser breve (com cerca de cinco páginas), caracterizando o 
problema com base na literatura e apresentando, como último parágrafo,subitem o(s) objetivo(s) do 
trabalho (seguindo o Modelo Tradicional); 
b. Artigos Científicos: a escolha do tipo de artigo a ser desenvolvido fica a critério do discente e do 
orientador. Para a graduação, poderá ser desenvolvido apenas um artigo, não tendo impedimento de 
maior número, para pós-graduação a quantidade de artigos será definada pelo curso. 
c. Conclusões: assim como na introdução, este elemento deve tratar o trabalho enquanto um todo quando tiver 
mais de um artigo, seguindo o Modelo Tradicional. 

6.3 Elementos Pós-textuais 

Deverão seguir as normas do periódico escolhido para submissão. 
 
7 NORMAS GERAIS 

O número máximo de participantes para os Trabalhos de Conclusão de Curso será 02 (dois). 

 
7.1 Formato 

Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A4 (21 cm x 29,7 cm), alinhado à 
esquerda e justificado, digitado no anverso das folhas e impressos em cor preta.  
Recomenda-se a utilização de fonte Times New Roman, tamanho 12 para todo o texto, excetuando-
se as citações de mais de três linhas, paginação, legenda, listas de ilustrações e tabelas, as quais devem 
ser digitadas em tamanho menor (tamanho 10) e uniforme. 
 Devem ser adotados caracteres do mesmo tipo para todo o trabalho, de forma a permitir uma melhor 
legitimidade. Variações tipográficas são permitidas apenas em citações textuais e titulações. 



 

 
7.2 Citações 

 

7.2.1 Citação direta de até três linhas 

Deve vir no corpo do próprio texto, aparecer entre aspas duplas. Quando o autor for citado entre 
parênteses, devem ser usadas letras maiúsculas. No caso do autor ser referenciado fora dos parênteses, 
o seu nome será escrito em letra minúscula (exceto a primeira letra).  
Ex: Bornhein (2003, p.34) descreve: “Sendo em si, o ser exclui atividade e passividade: estas são 
humanas relativas ao comportamento do homem”. Ou 
“Sendo em si, o ser exclui atividade e passividade: estas são noções humanas relativas ao 
comportamento do homem” (BORNHEIM, 2003, p.34). 
 

7.2.2 Citação direta superior a três linhas 

Não se utilizam aspas, devem ser destacadas com tamanho menor que a letra utilizada no texto e 
devem contar com um recuo de 4 cm da margem esquerda, o número da página do material de origem 
deve ser indicada. 
Exemplo:  

A teleconferência permite ao indivíduo participar do encontro nacional ou 
regional sem a necessidade de deixar seu local de origem. 
Tipos comuns de teleconferência incluem o uso da televisão, telefone e 
computador. Através de áudio-conferência, utilizando a companhia local do 
telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em salão de qualquer dimensão. 
(NICHOLS, 1993, p.181).  

 
7.2.3 Citações de informações extraídas das redes de comunicação eletrônica 

É necessário citar a fonte (endereço eletrônico) possibilitando que qualquer pessoa possa percorrer o 
mesmo caminho. Nas obras consultadas on-line, são essenciais as informações sobre o endereço 
eletrônico, apresentado entre os sinais <>, precedido da expressão:- Disponível em e a data de acesso 
do documento, precedido da expressão: Acesso em: 
Ex.: Disponível em: <http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm>. Acesso em: 28 nov. 
1998. 
 

7.2.4 Exemplos do uso de citações: 

Autor (es) Não incluído (s) na sentença Incluído (s) na sentença 
Um autor (KRUGMAN, 2001, p. 34) Krugman (2001, p. 34) 
Dois autores (SILVA; SANTOS, 2003, p. 66) Silva; Santos (2003, p. 66) 
Três autores (GAL; GIL; SOUZA, 2002, p. 47) Gal; Gil; Souza (2002, p. 47) 
Mais de três autores (WILLIANS et al., 2001, p. 89) W Willians et al. (2001, p. 89) 

 
7.3 Margem 

As páginas devem apresentar margem superior e esquerda de 3 cm; direita e inferior de 2 cm, em todo 
o trabalho (pré-textual, textual e pós-textual). 



 

 
 
7.4 Espacejamento 

Todo o texto deve ser digitado com espaço 1,5, excetuando-se as citações de mais de três linhas, notas 
de rodapé, referências, legendas das ilustrações e das tabelas, ficha catalográfica, natureza do trabalho, 
objetivo, nome da instituição a que é submetida e área de concentração, que devem ser digitados em 
espaço simples. As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço 
simples. 
Os títulos das seções devem começar na parte superior da mancha e ser separado do texto que os 
sucede por um espaço 1,5 entrelinhas. Da mesma forma, os títulos das subseções devem ser separados 
do texto que os precede e que os sucede por um espaço 1,5. 
 

7.5 Indicativos de seção 

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço 
de caractere, sem ponto depois do número. Devem ser utilizados números arábicos para todas as 
subdivisões do trabalho, e a sequência deve iniciar-se pelo número um. Não colocar indicativo 
numérico na Conclusão, Referências, Apêndice e Anexo. 
Exemplo:  
1 CAPÍTULO UM             
1.1 Subseção                       
2 CAPÍTULO DOIS             
2.1 Subseção         
           
7.6 Títulos sem indicativo numérico 

Os títulos, sem indicativo numérico: errata, agradecimentos, dedicatória, abreviaturas, siglas, resumos, 
sumário, referências, apêndice, anexos, glossário, listas de símbolos, listas de ilustrações, devem ser 
centralizados e em negrito, conforme ABNT NBR 6024.   
 

7.7 Numeração de páginas 

Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas seqüencialmente, e 
numeradas, em algarismo romano, até o término da parte pré-textual, no canto superior direito da folha 
a 2 cm da borda superior.  
A partir da primeira folha da parte textual (Introdução), deve-se iniciar a numeração em algarismo de 
números arábicos. Havendo apêndice ou anexo, as suas folhas devem ser numeradas de maneira 
contínua e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal.   
 

7.8 Numeração progressiva 

Deve-se adotar a numeração progressiva para as seções do texto. Os títulos das seções primárias, por 
serem as principais divisões de um texto, devem iniciar em folha distinta (cada novo capítulo inicia-se 
em nova página). Os títulos devem ser apresentados em negrito e precedidos de números arábicos 
progressivos e os subtítulos devem ser apresentados em negrito e precedidos de números arábicos 
progressivo. 
 



 

 
 
7.9 Equações e fórmulas 

Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos 
arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Na seqüência normal do texto, é permitido o uso de uma 
entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes, índices e outros). 
Exemplos: usar Equation Editor (Microsoft Word) 

x2 + y2 = z2 ...................................(1) 
(x2 + y2) /5 = n ................................(2) 

 

7.10 Datas 

O ano é indicado por extenso ou em algarismos romanos; os meses são indicados por extenso ou em 
números arábicos ou abreviados por meio das três primeiras letras, seguida de ponto, quando 
minúsculas, e sem ponto final, quando maiúsculas, excetuando-se o mês de maio, que é sempre escrito 
por extenso. 
Exemplos: 
12 de abril de 2006 ou 12 abr. 2006 ou 12 ABR 2006 ou 12.04.06.   
Segundo milênio antes da era cristã = II milênio a.C. 
Século vinte = Século XX 
 
7.11 Indicação numérica das datas 

Os dias e meses são sempre indicados por dois dígitos e os anos por quatro, e seguem sempre a ordem: 
dia, mês e ano.   
Exemplos: 
04.11.1998 ou 25.01.1992 ou 26.12.2005 
 
7.12 Dias da semana 

Podem ser abreviados, a saber: 2a feira, 3a feira, 4a feira, 5a feira, 6a feira, sáb. e dom.   
 
7.13 As horas 

São indicadas de 00h00 as 23h00, seguidas, quando for o caso, dos minutos e segundos. 
Exemplos: 02h10 ou 12h47m33 ou 15h22m56s3 
 
7.14 Itálico 

É usado para expressões estrangeiras e nomes científicos.   
 
7.15 Grifo e negrito 

Caso fizer uso do grifo ou negrito, digitar no final da frase e entre parênteses (grifo nosso) ou (negrito 
nosso). No caso do grifo ou negrito estar na fonte original, não há necessidade de informar, ou seja, 
deverá informar somente quando o uso for de sua autoria. 
 



 

 
 

7.16 Novo capítulo 

Cada novo capítulo inicia-se em nova página. 
 
7.17 Mínimo de páginas 

Mínimo de 25 páginas de corpo texto, ou seja, a soma das páginas dos capítulos não deve ser inferior a 
25 páginas. 
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Apêndice A - Modelo de Folha de Capa 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA 
 
 
 
 

(dez espaços de linha simples) 
 
 
 
 

 
A ÉTICA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 

FOTOJORNALISMO  
 

 

 

 

(dez espaços de linha simples) 
 
 
 
 
 

HEVELIN CRISTIANE AGOSTINELLI  
 

 
 
 
 

(dez espaços de linha simples) 
 
 
 
 

Bacharel em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo 
 
 
 
 
 

(dez espaços de linha simples) 
 
 
 
 

ADAMANTINA – SP  
2018 

 



 

 
 
Apêndice B – Modelo de Lombada 
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Apêndice C - Modelo de Folha de Rosto 

 

MARIA ANTONIA DA SILVA DONALTELI  
 
 
 

(quinze espaços de linha simples) 
 
 
 
 
 
 

CONTROLE MICROBIOLÓGICO DA FERRUGEM  
ALARANJA DA CANA DE AÇÚCAR 

 
 
 
 

(dez espaços de linha simples) 
 
 
 
 
 

Trabalho Acadêmico apresentado 
ao Departamento de Agronomia 
Do Centro Universitário de 
Adamantina - UNIFAI como 
requisito para conclusão do curso 
de Graduação Agronomia sob 
orientação do Prof.Dr. José Soares 
Pontes. 

 
 

(dez espaços de linha simples) 
 
 
 

ADAMANTINA – SP 
2018 

 

 



 

 
 
 Apêndice D - Modelo de Ficha Catalográfica 

Donateli, Maria Antonia da Silva 
 Controle Microbiológico da Ferrugem Alaranjada da Cana de     
Açúcar / Maria Antonia da Silva 
Adamantina, 2018 
72 p.  
 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Centro Universitário 
de Adamantina – UNIFAI 
Eixo Temático: Ciências Exatas e da Terra 
 
Orientador: Prof. Dr. José Soares Pontes 
 
1. Cana de açúcar; 2. Ferrugem alaranjada;3. Controle microbiológico; 
4. Saccharum spp. 

 



 

 
 
Apêndice E - Modelo de Folha de Aprovação 
 

 
MARIA ANTONIA DA SILVA DONALTELI 

 
 

(cinco espaços de linha simples) 

 
 
 

CONTROLE MICROBIOLÓGICO DA FERRUGEM  
ALARANJA DA CANA DE AÇÚCAR 

 
 

(cinco espaços de linha simples) 

 
 

Banca Examinadora 
 

 
(cinco espaços de linha simples) 

 
 

Monografia para obtenção do grau de Bacharel em Agronomia 
 

(três espaços de linha simples) 

 
 
Presidente e Orientador:_____________________ 
Co-orientador:_____________________________ 
2º Examinador: ____________________________ 
3º Examinador: ____________________________ 
4º Examinador: ____________________________ 
5º Examinador: ____________________________ 
Suplentes: ________________________________ 
 ________________________________ 
 
 

 
Adamantina, ___/___/___. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Apêndice F - Modelo de Folha Dedicatória 
 

  
 
 

(cinco espaços de linha simples) 
 
 

Dedicatória 
 
 

(cinco espaços de linha simples) 
 
 

Dedico às pessoas que mais amo, meus pais José e Maria, modelos de 

incomensurável amor e paciência, com quem tenho a honra de 

compartilhar minhas alegrias e conquistas, meu afeto mais sincero. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Apêndice G – Modelo de Folha de Agradecimentos

(recuo de 4 cm) 

 
 
 

(cinco espaços de linha simples) 
 
 

Agradecimentos 
 
 

(cinco espaços de linha simples) 
 
 

Aos professores, pelo empenho no aprendizado de seus alunos. A 

minha família, pela confiança e motivação. Ao meu orientador pela 

força e vibração nesta jornada. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Apêndice H – Modelo de Resumo 

 
 
 

(cinco espaços de linha simples) 
 
 

Resumo 
Pucciniakuehnii, doença quarentenária no Brasil. Este fungo ataca algumas variedades de 
cana-de-açúcar (Saccharum spp.), interferindo na fotossíntese e comprometendo o 
desenvolvimento e produtividade da planta. A ferrugem alaranjada já foi relatada em países 
da Ásia, Oceania, África, América do Norte e América Central. A doença foi oficialmente 
detectada no Brasil em 2009, na região de Araraquara, Estado de São Paulo. 
O principal agente de disseminação é o vento, que permite a rápida dispersão do fungo a 
longas distâncias. A infecção ocorre em condições de alta umidade relativa e temperaturas 
amenas a quentes. Os esporos podem germinar em uma ampla faixa de temperatura (5º a 
34ºC) e umidade relativa acima de 90%, sendo condições ótimas para germinação 
temperaturas entre 19º e 26ºC e umidade relativa entre 98% e 99%. Devido à rápida 
disseminação de P. kuehnii a longas distâncias, estima-se que a ferrugem alaranjada chegará a 
todas as regiões produtoras de cana-de-açúcar do país. Em função de P. kuehnii ser um fungo 
biotrófico (só coloniza plantas vivas) e possui uma baixa gama de hospedeiros. Ataca 
principalmente plantas do gênero Saccharum, ao qual pertence à cana-de-açúcar, sendo 
hospedeiras deste fungo as espécies S. arundinaceum, S. nargenga, S. officinarum, S. 
spontaneum, S. robustum, S. munja, S. edule e S. bengalense, além de Sclerostachya fusca. 

(um espaço de linha 1,5 cm) 
Palavras-chave: Cana de açúcar. Ferrugem alaranjada. Controle microbiológico. Saccharum 
spp. Fungo biotrófico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Apêndice I - Modelo de Lista de Referências 

 
 

 
 

(cinco espaços de linha simples) 
 
 

Referências 
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Apêndice J - Modelo de Folha de Abertura de Apêndice(s) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(vinte espaços de linha simples) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE(S) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Apêndice K - Modelo de Folha de Abertura de Anexo (s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(vinte espaços de linha simples) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO(S) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

 
 
ANEXO A  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Eu, _______________________________________________________________________, RG, 
___________________, nacionalidade ____________________, _________ anos, estado civil 
____________________, profissão ______________________, 
endereço____________________________________________, estou sendo convidado a participar do 
estudo intitulado_____________________________________________________________. 

Objetivo da pesquisa 
Colocar o objetivo geral e, se for o caso, específicos 

 
Participação na pesquisa 
Descrever os procedimentos/terapêuticas 

O(a) Sr(a). tem liberdade para recusar e/ou descontinuar sua participação em qualquer fase da 

pesquisa.  

 
Riscos e desconforto 
Especificar possíveis riscos e desconfortos gerados durante a pesquisa 
Osprocedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme Resolução no. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 
Confidencialidade 
Sua privacidade será respeitada. O seu nome ou qualquer outro elemento que possa, de qualquer 

forma, te identificar, serão mantidos em sigilo absoluto. Apenas os dados provenientes desta 

pesquisa serão utilizados para cunho científico e acadêmico. 

 
Benefícios 
Sua participação é gratuita e voluntária, portanto, você não terá nenhum ônus ou vantagem 

financeira. No entanto, espera-se que este estudo origine informações importantes, de forma que 

o conhecimento construído a partir desta pesquisa possa contribuir <colocar resultados 

esperados> 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

Após esclarecimentos sobre minha participação, compreendi a natureza e o 

objetivo deste estudo e manifesto meu livre consentimento em participar, estando ciente de 

que minha participação é gratuita e voluntária.  

Confirmo ainda que recebi uma via deste termo de consentimento. 

 

Adamantina, _____ de ______________________ de _______________. 

 

 

___________________________________
__ 
Nome do Participante da Pesquisa 
RG. 
 

__________________________________
__ 
Testemunha 
RG. 
 

__________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 
RG. 
Telefone: 
E-mail: 

__________________________________
__ 
Assinatura do Orientador 
RG. 
Telefone: 
E-mail: 

 

 
Adamantina, ___ de _______ de 20___. 
 
_________________________________ 
Orientador 



 

 
 

ANEXO B 
 
TERMO DE ASSENTIMENTO 
 
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa intitulada: 
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
Esta pesquisa tem por objetivo: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________. 

Para contemplar os objetivos será(ão) realizado(s) o(s) seguinte(s) procedimento(s): 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________. 
O seu responsável deverá autorizar e assinar o TERMO DE ASSENTIMENTO. Sua participação é 
gratuita e voluntária, portanto, você não terá nenhum ônus ou vantagem financeira. Você terá total 
liberdade para participar ou recusar-se. Do mesmo modo, seu responsável poderá interromper sua 
participação a qualquer momento. Sua identidade e quaisquer outras características que possam te 
identificar serão mantidas em sigilo. As informações desta pesquisa serão utilizadas somente para fins 
acadêmicos e científicos. 

 
Eu, _______________________________________________________________________, RG 
______________________, fui informado(a) dos objetivos desta pesquisa. Estou ciente que, a 
qualquer momento, o meu responsável poderá interromper minha participação. Tendo o assentimento 
do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar dessa pesquisa. Recebi uma cópia 
deste documento e tive a oportunidade de lê-lo e esclarecer as eventuais dúvidas. 

 
Adamantina, ____ de ______________ de 20___. 
 

__________________________________________ 
Nome e assinatura do(a) responsável 
RG: 

_______________________________________ 
Nome e assinatura do(a) menor 
RG: 

 

 
 

_____________________________________________ 
Nome e assinatura do(a) pesquisador(a) 
RG: 
Telefone: 

 



 

 
 
ANEXO C 
 
TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO  
 

Eu, _________________________________________________________________,aluno(a) do 

curso de _______________________________________________ do Centro Universitário de 

Adamantina - UNIFAI , comprometo-me, se contemplado(a), apesar de não receber bolsa ou 

renumeração de qualquer natureza, a cumprir com responsabilidade o cronograma de atividades 

proposto. 

 

Executarei o projeto de iniciação científica que foi submetido, sob a orientação do(a) professor(a) 

_____________________________________________. Encaminharei devidamente preenchido, com 

a apreciação do(a) professor(a) orientador(a) os relatórios. 

 

Me comprometo ainda, fazer referência ao PIVIC/UNIFAI, nos artigos ou trabalhos publicados em 

consequência desta Iniciação Científica. 

 

Atenciosamente, 

 

Adamantina, _____ de__________________ de 20___. 
 

________________________________________ 
Nome do Aluno: 
CPF: 
RG: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO D 
 
 
TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR  
 

Eu, ____________________________________________________, docente do Centro 

Universitário de Adamantina - UNIFAI , na qualidade de candidato(a) a orientador(a) do(a) aluno(a) 

______________________________________________________, RA __________ assumo o 

compromisso de cumprir o cronograma de atividades proposto. 

 

Comprometo-me ainda, a entregar os relatórios parciais e finais, e incluir o nome do aluno e fazer 

referência ao PIVIC/UNIFAI, nas publicações e nos trabalhos oriundos desta iniciação científica.  

 

 

 

Adamantina, _____ de__________________ de 20___. 
 
 
 

__________________________________ 
Nome do Orientador 
CPF: 
RG: 

 
 


