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Em conformidade com a Resolução Nº 035, de 30 de outubro de 2013, do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; retificada pela Resolução Nº 042 de 04 de
dezembro de 2013; o Colegiado do Curso de Geografia regulamenta a oferta das
unidades curriculares de Trabalho de Conclusão de Curso.
O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade curricular obrigatória do curso de
Bacharelado em Geografia, perfazendo carga horária de 144 horas, divididas em duas
unidades curriculares de 72 horas. Conforme rege a Resolução citada, em seu artigo
primeiro, parágrafo primeiro, o oferecimento das unidades ocorre em todos os semestres
letivos.
A inscrição nas unidades se dará por edital próprio, em que os alunos
interessados se reunirão com o Coordenador do Curso para o encaminhamento ao
Professor Orientador.
Na unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso I, conforme previsão da
ementa, é avaliado o Projeto de Pesquisa. A unidade curricular Trabalho de Conclusão
de Curso II é avaliado o trabalho em si, entregue em forma de texto acadêmico. A
apresentação dos trabalhos finais para uma banca composta pelo orientador e um
professor convidado se dará na última semana do semestre letivo em que a Unidade
Curricular for oferecida.

MODELO EDITAL PARA INSCRIÇÃO EM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO

O Coordenador do Curso de Geografia, conforme atribuição dada pela
Resolução Nº 035, de 30 de outubro de 2013; retificada pela Resolução Nº 042, de 04
de dezembro de 2013, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; abre o seguinte
Edital para Inscrição nas unidades curriculares Trabalho de Conclusão de Curso.
1 – DAS UNIDADES CURRICULARES
1.1 – O presente Edital rege a inscrição semestral para as unidades curriculares
Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II.
1.2 – A unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso I se destina a elaboração de
Projeto de Pesquisa.
1.3 – A unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso II se destina à produção de
texto acadêmico, em modalidade de monografia, conforme Projeto de Pesquisa
desenvolvido na unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso I.
1.4 – Para se matricular simultaneamente nas Unidades Curriculares Trabalho de
Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II, o discente deverá
apresentar uma carta de anuência do orientador.
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– DA INSCRIÇÃO

2.1 – A Inscrição é feita em duas etapas:
2.1.1 – Preenchimento de Formulário
2.1.2 – Apresentação da carta de aceite do orientador, caso tenha, ou de declaração da
área de interesse de pesquisa.
2.2 – Só serão considerados os Formulários (Anexo I) devidamente preenchidos.
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– DOS REQUISITOS

3.1 – Podem se inscrever em Trabalho de Conclusão de Curso os alunos devidamente
matriculados no curso de Bacharelado em Geografia:
3.1.1 – que já tenham concluído 60% do curso
3.1.2 – que estejam em revinculação para obtenção de nova habilitação
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– DAS DATAS

4.1 – O Formulário deve ser preenchido na Coordenadoria do Curso de Geografia
durante a Terceira Etapa da Inscrição Periódica.
5

– DO RESULTADO

5.1 – O Resultado com os aceitos para cursarem as unidades curriculares será divulgado
no dia 15 de março de 2015.
5.2 – Cabe ao discente entrar em contato com o Professor Orientador para o
desenvolvimento das atividades.

São João del-Rei, 02 de março de 2015.

Prof. Dr. Marcio Roberto Toledo
Coordenador do Curso de Geografia

ESTRUTURA DO TCC
O trabalho de conclusão de curso deve ser composta das seguintes partes,
obrigatórias e opcionais, que serão apresentadas de modo detalhado mais adiante.
ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
Capa - Obrigatório
Folha de rosto - Obrigatório
Ficha catalográfica - Obrigatória
Dedicatória - Opcional
Agradecimentos - Opcional
Epígrafe - Opcional
Resumo – Obrigatório
Abstract - Opcional
Sumário - Obrigatório
Lista de Figuras - Opcional
Lista de Anexos – Opcional
Lista de Apêndices - Opcional
Lista de abreviaturas e siglas - Opcional
TEXTUAIS
Introdução - Obrigatório
Desenvolvimento - Obrigatório
Conclusão ou Considerações finais - Obrigatório
PÓS-TEXTUAIS
Referências bibliográficas - Obrigatório
Apêndices - Opcional
Anexos - Opcional

1. CONFIGURAÇÃO DAS PÁGINAS
Tamanho do papel: padrão A4 (210 x 297 mm)
Margens: As folhas devem apresentar margem esquerda e superior a 3 cm; direita e
inferior de 2 cm
Espaçamento: 1,5
Tamanho e forma da letra do texto: Times New Roman, tamanho 12 ou Arial
tamanho 12
(a capa e os itens e subitens podem ser escritos em tamanhos maiores e em negrito)
Paginação: a numeração deve figurar no canto superior direito da folha, em algarismos
romanos minúsculos nas páginas preliminares (pré-textuais), com exceção da página de
rosto, que não deve ser numerada, porém contada. Na parte textual a numeração, em
sequência, é colocada em algarismos arábicos.

Cabeçalho: opcional. Deve conter o nome do autor, ano e parte do título da
monografia.

2. ESTRUTURA DO TCC ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
Capa: obrigatória. Deve conter a instituição, autor, título, e na base da página local
(município e Estado) e data (mês e ano) (Modelo 1).
Folha-de-rosto: obrigatória. Dados utilizados na elaboração da ficha catalográfica:
autor, título, finalidade do trabalho (em letra tamanho 8 ou 10, abaixo do título e
concentrada à direita: “Monografia apresentada à Coordenadoria do Curso de Geografia
da Universidade Federal de São João del-Rei, como requisito parcial para obtenção do
grau de Bacharel em Geografia”, orientação (abaixo da finalidade), local e data (mês e
ano) na última linha (Modelo 2).
Ficha catalográfica: Deve ser colocada no verso da folha-de-rosto, sendo elaborada por
profissional especializado (bibliotecário, a partir das informações fornecidas pelo autor),
sendo enquadrada num retângulo de 8,00 x 12,5 cm.
Dedicatória: opcional. Página na qual o autor presta uma homenagem ou dedica o seu
trabalho a outras pessoas, texto em itálico.
Agradecimentos: opcional. Manifestação de agradecimento a pessoas e instituições
que, de alguma forma, colaboraram para a execução do trabalho. Deve ser dirigido
àqueles que realmente contribuíram de maneira relevante na elaboração do trabalho,
especificando-se em que colaboraram. O título (AGRADECIMENTOS) deve estar
centralizado.
Epígrafe: opcional. Texto em itálico, no qual o autor apresenta uma citação, seguida de
indicação de autoria. Nessa folha não se coloca título.
Resumo: obrigatório. Texto curto, no máximo com uma página, com a descrição
sintética dos aspectos relacionados aos objetivos, justificativa, material e métodos,
resultados e conclusões do trabalho.
Abstract: opcional, pois não é obrigatório o domínio da língua estrangeira para o
estudante de graduação. Quando presente, traduzir o título que deverá vir antes do texto.
Sumário: obrigatório. Relação dos tópicos hierarquizados do trabalho, com a indicação
da página onde se encontra cada assunto, a partir das listas de figuras, na sequencia em
que aparecem no texto. Usa-se o termo Sumário (e não índice ou lista) para designar
esta parte. A palavra “Sumário”, no título desta folha, é colocada sem número,
centralizada e com o mesmo tipo e tamanho de fonte das seções primárias. O
espaçamento entre linhas deverá ser simples.
Lista de figuras: opcional. Útil quando se tem muitas figuras no texto.
Lista de tabelas: opcional.

Lista de Apêndices: opcional.
Lista de Anexos: opcional.
Lista de abreviaturas e siglas: opcional. Lista em ordem alfabética das abreviaturas e
siglas, utilizadas no texto, seguida de sua descrição por extenso.
Observação: caso um nome científico de um organismo seja citado com o classificador,
todos os demais devem ser citados da mesma forma pelo menos na primeira vez em que
for mencionado. O mesmo com relação à abreviação do gênero, isto é, só poderá ocorrer
a abreviação com a primeira letra do gênero após sua citação por completo.

MODELO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
COORDENADORIA DO CURSO DE GEOGRAFIA

TÍTULO
Autor
Orientador:

SÃO JOÃO DEL-REI
XXXX

MODELO 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
COORDENADORIA DO CURSO DE GEOGRAFIA

TÍTULO

Monografia apresentada à Coordenadoria
do Curso de Geografia da Universidade
Federal de São João del-Rei, como requisito
parcial para obtenção do grau de Bacharel
em Geografia
Autor:
Orientador:

SÃO JOÃO DEL-REI
XXXX

