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RESOLUÇÃO COTEA N° 1/2012 – TERMO ADITIVO, de 28 de maio de 2013. 

 

Art. 1° – O aluno que estiver apto a matricular-se no TCC1- PROJETO DE PESQUISA 

deverá procurar o orientador de TCC que mais se aproxime do seu tema de pesquisa. As 

linhas de pesquisa dos professores da UFSJ estão disponíveis no site do Teatro - UFSJ, 

cujo link é HTTP://ufsj.edu.br/teatro/linhasdepesquisa.php 

Art. 2° – O aluno que estiver matriculado em TCC1- PROJETO DE PESQUISA deverá 

entregar ao final do semestre para o seu orientador o Projeto de TCC, conforme modelo 

que consta no ANEXO 1 deste termo aditivo, sujeitando o projeto à aprovação do 

orientador.  

Art. 3° – O aluno que estiver matriculado no TCC2 – EXECUÇÃO PRÁTICA DO 

TCC deverá preparar ao longo do semestre a demonstração Prática-Pedagógica 

(Licenciatura) ou Montagem Cênica (Bacharelado). O processo de montagem será 

avaliado pelo orientador. 

Art. 4° – No caso da Licenciatura, a prática pedagógica deverá ser o resultado de um 

processo de, no mínimo, 10 (dez) horas de trabalho do aluno junto ao grupo escolhido.  

Art. 5° – O aluno que estiver matriculado no TCC3- CONCLUSÃO E DEFESA DO 

TCC deverá apresentar para uma banca o resultado da pesquisa teórica – um artigo de 

12 a 15 páginas de acordo com as normas da ABNT (ANEXO 2) – e o resultado da 

pesquisa prática – Prática-Pedagógica (Licenciatura) ou Montagem Cênica 

(Bacharelado). 

§ 1° - A nota final do TCC3 é composta por: 

(I) 25% equivalente à nota recebida na disciplina TCC1; 

(II) 25% equivalente à nota recebida na disciplina TCC2; 

(III) 25% equivalente à nota dada pela Banca para o resultado da pesquisa 

teórica; 

(IV) 25% equivalente à nota dada pela Banca para o resultado da pesquisa 

prática. 

Art. 6° - A banca deverá ser composta por 03 (três membros) sendo eles: o Orientador 

de TCC, 01 (um) professor do curso de Teatro e 01 (um) professor convidado (que 

poderá ser do curso do Teatro, de outro curso da UFSJ, de outra instituição de ensino 

superior ou, ainda, um artista que tenha, no mínimo, graduação). A composição da 

banca ficará a critério do aluno em concordância com o seu respectivo orientador. 

Art. 7° – Os casos omissos no presente aditivo e na RESOLUÇÃO COTEA N° 4/2011 

serão analisados pela coordenação de TCC e aprovados pelos membros do Colegiado do 

Curso de Teatro.  

 

 

 

 

http://ufsj.edu.br/teatro/linhasdepesquisa.php
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ANEXO 1 – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

SOBRE O PROJETO  

O pré-projeto deverá ser entregue ao orientador de TCC grampeado ou 

encadernado, digitado com fonte “times new roman” ou “arial”, tamanho 12, 

espaçamento 1,5, citação de até três linhas no próprio texto e em aspas, acima de três 

linhas, espaçamento simples, tamanho 10, recuo 4cm esquerda, e ter de 07 a 10 páginas 

no total (incluindo bibliografias consultadas e referências citadas). O projeto deverá 

seguir as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)  

TÓPICOS DO PROJETO  

FOLHA DE ROSTO (MODELO):  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI  

DELAC/COTEA 

 

AUTOR DO PROJETO 

 

TÍTULO DO PROJETO 

 

Projeto de TCC – apresentado ao 

Professor (nome do orientador), do curso 

de Teatro (COTEA), Departamento de 

Letras Artes e Cultura (DELAC), da 

Universidade Federal de São João Del 

Rei.  

Linha de Pesquisa: (linha de pesquisa 

do orientador) 

Habilitação: (Teatro – Licenciatura ou 

Bacharelado)  

 

  

Mês e ano 
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INTRODUÇÃO  

 Desenvolver uma redação coerente sobre o projeto em questão, descrevendo as 

principais idéias a cerca dos temas que abordará O PROJETO DE TCC, apoiando a sua 

argumentação em referenciais bibliográficos. O texto deverá ter uma delimitação clara e 

recortada do tema.  

JUSTIFICATIVA 

Na Justificativa o proponente deve explicar a necessidade do projeto de maneira 

mais aprofundada, revelando qual a pertinência e qual a contribuição particular do 

projeto em questão para a área da Licenciatura ou do Bacharelado teatrais, mostrando os 

seus aspectos particulares.  

OBJETIVOS  

Os objetivos revelam os pontos que se pretende alcançar com as 

Experimentações Práticas. Geralmente o projeto deve seguir um OBJETIVO GERAL e 

demais OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Os objetivos são descritos com os verbos no 

modo Infinitivo, exemplo: Fazer, Ampliar, Analisar, etc. 

METODOLOGIA  

 Explicitação das linhas de abordagem e das etapas metodológicas, com os 

possíveis planos de trabalho em que o projeto se desdobrará. Linhas de ação pretendidas 

a fim de atingir os objetivos, evidenciando a bibliografia utilizada.  

CRONOGRAMA 

Execução das etapas do projeto em meses de trabalho, respeitando o tempo 

estabelecido pelo projeto de TCC juntamente ao orientador. O cronograma deve ser 

coerente com a metodologia proposta. O cronograma deve contemplar tanto a 

construção do texto reflexivo sobre o projeto (artigo) quanto a parte prática. Explicitar 

as etapas de produção.  

REFERÊNCIAS  

 Listar separadamente as referências citadas e o levantamento bibliográfico 

realizado para o processo de construção de TCC. 
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ANEXO 2 – NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGO FINAL 

 

APRESENTAÇÃO 

■ O trabalho deverá ser digitado em Word for Windows, versão 6.0 ou superior, em 

papel tamanho A4 (21 cm x 29,7 cm), com margens superior e esquerda de 3 cm e 

direita e inferior de 2 cm. A fonte deverá ser Arial ou Time New Roman, tamanho 12, 

normal, com configuração de texto justificada.  

■ O  trabalho deverá  ter uma extensão mínima de 10 (dez) e máxima de vinte (20) 

páginas (incluindo referências) digitadas com espaçamento de um centímetro e meio 

(1½).  

ESTRUTURA DO TRABALHO  

O artigo deve obedecer à seguinte sequência:  

■  título,  que  deve  ser  centralizado,  em  maiúsculas  com  negrito,  no  alto  da 

primeira página;  

■  nome  do  autor,  por  extenso,  duas linhas abaixo do título, alinhado à direita; 

■  Resumo  (com, no máximo, duzentas palavras), duas  linhas abaixo do  título, sem 

adentramento e em espaçamento simples;  

■ Mantendo-se o espaçamento simples, duas linhas abaixo do resumo deverão constar 

as palavras-chave (no máximo cinco), separadas por ponto e vírgula;  

■  Duas  linhas  após  o  término  do  texto,  à  esquerda,  em  negrito  e  sem 

adentramento,  deverão  constar  agradecimentos  (quando  houver).  

REFERÊNCIAS 

Devem ser dispostas em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor, seguindo 

as regras da ABNT. Exemplos:  

■ Livros e outras monografias:  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico. 2ª ed. São 

Paulo: Atlas, 1986.  

■ Capítulos de livros:  

JOHNSON, W.  Palavras  e  não  palavras.  In:  STEINBERG,  C.  S.  Meios  de 

comunicação de massa. São Paulo: Cultrix, 1972. (p.47-66). 
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 ■ Dissertações e teses:  

ARAÚJO, Antônio. A gênese da vertigem: o processo de criação de ‘O Paraíso 

Perdido’. 2002. Dissertação (Mestrado) - Escola de Comunicação e Artes, 

Universidade de São Paulo. 

■ Artigos e periódicos:  

ARAUJO,  V. G.  de.  A  crítica musical  paulista  no  século  XIX:  Ulrico  Zwingli.  

Arteunesp, São Paulo, v.7, p.59-63, 1991.  

■ Trabalho de congresso ou similar (publicado):  

MARIN, A. J. Educação continuada. In: CONGRESSO ESTADUAL PAULISTA 

SOBRE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, 1., 1990, São Paulo. Anais... São Paulo: 

UNESP, 1990. p.114-118.  

Citação no texto  

■ Citação direta – faz referência direta ao texto. O  sistema  de  chamada  utilizado  é  o  

autor data,  conforme regras da ABNT. O  autor  deve  ser  citado  entre  parênteses  

pelo  sobrenome,  separado por vírgula da data de publicação, e página (BARBOSA, 

1980, p. 100).   

■ Citação Indireta – Utiliza apenas a ideia do autor. Sistema autor data – (BARBOSA, 

1980) 

■  As  citações  com  4  ou  mais  linhas  devem  ser  destacadas  com  recuo  de 

margem  esquerda  (4 cm),  espaço  simples,  sem  aspas,  sem  itálico  e  letra Arial OU 

Time New Roman, tamanho 10 e texto justificado.   

■ As citações com até 3  linhas devem aparecem no corpo do  texto e devem estar  

contidas  entre  aspas  duplas.  As  aspas  simples  são  utilizadas  apenas para indicar 

citação no interior de citação.  

■ Se o nome do autor estiver  citado no  texto,  indica-se apenas a data entre parênteses:  

“Morais  (1955)  assinala  [...]”. Quando  for  necessário  especificar página(s),  esta(s)  

deverá(ão)  seguir  a  data,  separada(s)  por  vírgula  e precedida(s) de p. (MUMFORD, 

1949, p.513).  

■ As  citações de diversas obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano,  

devem  ser  discriminadas  por  letras  minúsculas  após  a  data,  sem espaçamento  

(REESIDE,  1927a,  1927b).  Quando  a  obra  tiver  dois  ou  três autores,  todos  

deverão  ser  indicados,  separados  por  ponto-e-vírgula (OLIVEIRA; MATEUS; 

SILVA, 1943), e quando tiver mais, indica-se o primeiro seguido de et al. (GILLE et al., 

1960).  

■  As  intervenções  nas  citações  diretas  devem  ser  indicadas  do  seguinte modo: a) 

supressão: [...]; b) interpolação, acréscimo ou comentário: [...].  
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■  Para  enfatizar  trechos  da  citação,  deve-se  destacá-los  indicando  essa alteração 

com a expressão “grifo nosso” ou “grifo do autor”, caso o destaque já faça parte da obra 

consultada.  

■  Quando  a  citação  incluir  texto  traduzido  pelo  autor,  deve-se  incluir  a expressão 

“minha tradução”, ou “livre tradução”.  

NOTAS EXPLICATIVAS OU DE RODAPÉ 

Devem ser utilizadas quando forem extremamente necessárias, ou para não 

atrapalharem a fluidez do texto e colocadas no pé da página, em  fonte Arial ou Time 

New Roman, tamanho 10. As remissões para o rodapé devem ser feitas por números, na 

entrelinha superior. 

 


