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APRESENTAÇÃO 

 

O Curso de Química, grau acadêmico Bacharelado, UFG/UFJ teve o ingresso de 

sua primeira turma em março de 2012, após ser criado pela Resolução CONSUNI 

16/2011 com 40 vagas. A criação do curso ocorreu de maneira integrada ao Programa de 

Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, 

promovida pelo MEC. 

A questão da formação do profissional bacharel em química hoje, pressupõe 

indagarem-se como as novas tecnologias e inovações presentes dentro da Química, 

podem ajudar a criar condições favoráveis para a formação de um novo estudante. E mais, 

que proposta curricular seja viável e necessária neste novo espaço que a humanidade 

habita. 

O curso oferece 40 vagas anuais com duração mínima de quatro anos presenciais 

(oito semestres) em período integral, contendo disciplinas básicas, específicas e 

complementares para a formação do químico. Ao final do curso o discente terá que cursar 

as disciplinas de Projeto em Química I e II, sendo que na primeira ele tem que escrever e 

propor um projeto em uma área de sua escolha e sob orientação de um 

docente pesquisador, que deverá ser submetido à aprovação por dois docentes que 

deverão apresentar pareceres favoráveis ao projeto. Na segunda disciplina o discente 

deverá desenvolver o projeto proposto e apresentar os resultados obtidos em forma de 

monografia como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a ser apreciada por uma banca. 

A banca será composta pelo orientador e mais dois membros, podendo conter um membro 

externo ao curso. 

O TCC deverá abordar temas relacionados às grandes áreas da Química e/ou de 

atuação do Químico. Poderá, ainda, ser produto das atividades de Programas de Iniciação 

Científica ou participação em projetos de pesquisa mantidos pela UFG ou 

instituições conveniadas. 

Visando uma padronização e a qualidade de sua produção científica, o Curso de 

Química, baseado na Norma Brasileira (NBR) 14724:2011, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que trata da Apresentação de Trabalhos Acadêmicos, criou 

um Manual para Elaboração do TCC.  

 

 



INFORMAÇÕES SOBRE O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO DE BACHARELADO EM QUÍMICA 

 

A elaboração e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) são obrigatórias 

aos estudantes do Curso de Química da Universidade Federal de Jataí (UFJ) como 

requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Química. 

O TCC deverá ser elaborado de acordo com este Manual e seguir as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Este trabalho será desenvolvido sob 

orientação de um Professor do quadro docente desta Universidade. 

Professores/Pesquisadores de outras Instituições ou mesmo preceptores de instituições 

conveniadas poderão ser Coorientadores do TCC, desde que o Orientador seja Professor 

da UFG. O TCC será apresentado na forma escrita e em defesa pública e o aluno deverá 

alcançar nota igual ou superior a seis, como requisito de aprovação da disciplina. A banca 

examinadora para a apresentação oral e escrita do TCC será composta pelo Professor–

Orientador e por dois Professores e/ou pesquisadores.  

Para a avaliação do TCC, deverão ser considerados os seguintes critérios: 

relevância do assunto para a área selecionada, abordagem criativa do tema, precisão na 

execução da pesquisa e redação, adequação aos questionamentos da banca examinadora 

e desempenho na apresentação oral.  

Buscando promover e facilitar o acesso às produções científicas provenientes das 

pesquisas realizadas na instituição, o aluno ou o orientador deverá depositar seu TCC 

no catálogo do Repositório Institucional da UFJ (RIUFJ) seguindo o passo a passo do 

link abaixo: 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1336/o/Passo_a_passo_Dep%C3%B3sito_Legal

_ok.pdf 
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NORMAS PARA REDAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

1. Formatação geral 

 

Fonte: Arial ou Times New Roman 

Tamanho da fonte: 12 

Margens: 

- superior e esquerda: 3 cm 

- inferior e direita: 2 cm 

Parágrafo: 1,0 cm a partir da margem esquerda de 3 cm 

Espaçamento entre linhas: 1,5cm 

Espaçamento entre Parágrafos: 02 enter; dar 01 enter e escrever no 2º enter 

 

2. Estrutura 

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, na 

normativa NBR 14724/2011, a estrutura da monografia compreende três partes 

fundamentais: elementos pré-textuais, elementos textuais e 

elementos pós-textuais (Quadro 1 e Figura 1). A parte pré-textual é aquela que antecede 

o texto principal (anterior à Introdução). A textual inclui a parte central do trabalho e a 

pós-textual compreende as referências, apêndices, anexos e outras partes opcionais do 

TCC.  

A numeração das páginas inicia na parte textual e segue até a última folha da parte 

pós-textual. Entretanto, a parte pré-textual é contada, embora não numerada (exceção para 

a capa, que não é contada, nem numerada). 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro 1. Estrutura de trabalhos acadêmicos (ABNT, NBR 14724/2011) 

ESTRUTURA  ELEMENTO OPÇÃO 
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Capa Obrigatório 

Lombada Opcional 

P
A

R
T

E
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N
T

E
R

N
A

 

 

Folha de rosto  Obrigatório 

Ficha catalográfica Opcional 

Folha de aprovação  Obrigatório 

Dedicatória(s)  Opcional 

Agradecimentos Opcional 

Epígrafe  Opcional 

Resumo  Obrigatório 

Abstract  Opcional 

Lista de ilustrações  Opcional 

Lista de tabelas  Opcional 

Lista de abreviaturas e siglas  Opcional 

Lista de símbolos  Opcional 

Sumário  Obrigatório 

T
ex

tu
a
is

 Introdução  Obrigatório 

Desenvolvimento  Obrigatório 

Conclusão  Obrigatório 

P
ó
s-

te
x
tu

a
is

 

Referências Obrigatório 

Glossário  Opcional 

Apêndice(s) Opcional 

Anexo(s) Opcional 

Índice Opcional 

 

 

 

 



 

Figura 1. Esquema da estrutura dos trabalhos acadêmicos (ABNT, NBR 14724/2011). 

 

3. Normatização dos elementos da monografia 

3.1. Capa 

Elemento obrigatório, no qual deve-se conter as informações indispensáveis à sua 

identificação (ABNT/NBR 14724, 2011). Os elementos da capa devem seguir a seguinte 

ordem de apresentação: 

Nome da instituição, curso, autor, título, local (cidade, UF) ano da entrega (Figura 2). 

- Nome da instituição e curso: espaçamento: 1,0. Fonte: 14 em caixa alta, negrito, 

centralizado. Localização: parte superior da folha, aproximadamente 1cm da borda 

superior. 



- Nome autor: espaçamento: 1,5. Fonte: 14 em caixa alta, negrito, centralizado. 

Localização: parte superior da folha, aproximadamente 7 cm da borda superior. 

- Título: espacejamento: 1,5. Fonte: 14 em caixa alta, negrito, centralizado. Localização: 

após o autor, a 7 espaços duplos, aproximadamente 14 cm da borda superior. 

- Local (cidade, UF): espaçamento: 1,5. Fonte: 14, em caixa alta, negrito, centralizado. 

Localização: parte inferior da folha, aproximadamente 23 cm da borda superior. 

- Ano de entrega: espaçamento: 1,5. Fonte: 14, negrito, centralizado. 

Localização: parte inferior da folha, abaixo do local, a 1 espaço simples, 

aproximadamente 24 cm da borda superior. 

Obs.: A capa não é numerada e não é considerada na contagem das páginas 

  

Figura 2 – Modelo de Capa 



3.2 Lombada 

Deve ser apresentada conforme NBR 12225/2004. 

 

3.3 Folha de rosto 

Os elementos da Folha de rosto devem obedecer a seguinte ordem de apresentação: 

identificação da Instituição, nome autor, título, natureza do trabalho, nome do orientador 

e co-orientador (se houver), local (cidade, UF) da Instituição, ano da entrega (Figura 3). 

- Identificação da Instituição (Campus, Curso): Espaçamento: 1,5. Fonte: 14, em caixa 

alta, negrito, centralizado. Localização: Parte superior da folha. 

- Nome do Autor: Espaçamento: 1,5. Fonte: 14, em caixa alta, negrito, centralizado. 

Localização: Após 3 espaços duplos da Instituição, aproximadamente 6 cm da borda 

superior. 

- Título: Espaçamento: 1,5. Fonte: 14, em caixa alta, negrito, centralizado. Localização: 

Após o autor, a 4 espaços duplos, aproximadamente 12 cm da borda superior.  

- Natureza do trabalho (TCC); objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido) 

Espaçamento: simples. Fonte: 12, sem negrito. Localização: Abaixo do título, a 04 

espaços duplos, alinhados no meio da página para a margem direita, aproximadamente 

16 cm da borda superior. 

-  Nome do Orientador/co-orientador, se houver: Espacejamento: simples. Fonte: 12, sem 

negrito. Localização: Abaixo da natureza do trabalho, a 1 espaço simples, alinhado no 

meio da página para a margem direita, aproximadamente 19 cm da borda superior. 

-  Local (cidade, UF): Espaçamento: 1,5. Fonte: 14 em caixa alta, negrito, centralizado. 

Localização: Parte inferior da folha, aproximadamente 23 cm da borda superior. 

-  Ano de entrega: Espaçamento: 1,5. Fonte: 14, negrito, centralizado. Localização: Parte 

inferior da folha, abaixo do local, a 1 espaço simples, aproximadamente 24 cm da borda 

superior. 

Obs.: a folha de rosto não é numerada porém, é a primeira página a ser considerada na 

contagem das folhas. 

 



   

Figura 3 – Modelo de Folha de rosto 

 

Caso haja catalogação do TCC a ficha catalográfica deverá estar localizada no 

verso da folha de rosto. Esta ficha permite a identificação bibliográfica do trabalho e, 

obrigatoriamente, deve ser elaborada pela Biblioteca da Instituição. 

As siglas para a titulação dos participantes do projeto devem ser: Prof. ou Profa. 

para professores, Dr. ou Dra. para doutores, Me. ou Ma. para mestres, Esp. para 

especialistas. 



3.4. Folha de aprovação 

 

Deve conter os mesmos elementos da folha de rosto, exceto a identificação da 

instituição, acrescentados os nomes da banca examinadora, suas respectivas titulações e 

instituições de origem, espaço para as assinaturas, local e data.  

Ordem de apresentação dos Elementos da Folha de aprovação (Figura 4): Nome 

autor, título, subtítulo (se houver), natureza, objetivo, nome da instituição, área de 

concentração, data da aprovação, membros da banca: nome, titulação, instituição dos 

membros da banca examinadora e assinatura.  

- Nome do Autor: Espaçamento: 1,5. Fonte: 14, em caixa alta, negrito, centralizado. 

Localização: Parte superior da folha.  

- Título: Espaçamento:  1,5. Fonte: 14, em caixa alta, negrito, centralizado. Localização: 

Após o autor, a 2 espaços duplos, aproximadamente 5 cm da borda superior. – Subtítulo 

(se houver): Espaçamento:  1,5. Fonte: 14, em caixa alta, negrito, centralizado. 

Localização: a 1 espaço duplo do título, aproximadamente 6 cm da borda superior. 

- Natureza do trabalho (TCC); objetivo. Nome da instituição; área de concentração. 

Espacejamento: 1,5. Fonte: 12, sem negrito. Localização: Abaixo do título ou subtítulo, 

a 2 espaços duplos, aproximadamente 9 cm da borda superior, alinhados no meio da 

página para a margem direita, justificado.  

- Na linha seguinte a natureza do trabalho, alinhada a esquerda: Resultado da avaliação. 

Fonte: 12, sem negrito, em caixa alta e data (dia, mês e ano). Localização: 

aproximadamente 12 cm da borda superior.  

- A expressão "Banca Examinadora, Fonte: 12, negrito, abaixo do resultado da avaliação, 

alinhada à margem esquerda. Logo abaixo, orientador e demais membros da banca com 

espaçamento simples entre as credenciais e 2 espaços duplos entre um membro e outro. 

Obs.: as credenciais devem conter titulação e nome completo.  

 



 

Figura 4. Modelo da folha de aprovação. 

 

3.5 Dedicatória(s) 

Elemento opcional. Inserida após a Folha de aprovação. Texto curto no qual o 

autor presta sua homenagem a alguém. Deve ser transcrita na parte inferior direita da 



página. Não precisa escrever o título “Dedicatória”. Usar fonte Arial ou Times New 

Roman, tamanho da fonte 12, letras minúsculas alinhadas à direita da parte inferior da 

folha. 

 

3.6 Agradecimentos 

Direcionado àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do 

trabalho. Listar a quem deseja agradecer (divindades, família, amigos, instituição, 

professores etc.) evitando um número muito extenso de pessoas. O título deve ser 

centralizado, em caixa alta, sem numeração. O texto deve ser em letra minúscula com 

alinhamento justificado. Em ambos usar fonte Times New Roman, tamanho 12 e negrito 

(figura 5). 

 

Figura 5. Modelo de agradecimentos. 



 

3.7 Epígrafe 

Elemento no qual o autor deseja incluir uma citação de um pensamento, seguida 

da autoria, relacionada com a gênese do trabalho. Não precisa escrever o título 

“Epígrafe”. Usar fonte Arial ou Times New Roman, tamanho da fonte 12, letras 

minúsculas alinhadas à direita da parte inferior da folha. 

 

3.8 Resumo  

Essa parte deve vir logo após a parte pré-textual, uma vez que, no resumo estarão 

os pontos mais relevantes do estudo, tais como: objetivos, metodologia, principais 

resultados e conclusões da monografia. Deve ser uma descrição clara, de modo que o 

leitor possa decidir pela leitura completa ou não do TCC. Este terá como limite máximo 

quinhentas (500) palavras. É feito em um único parágrafo, em uma sequência de frases 

concisas e objetivas, e com espaçamento simples, fonte Arial ou Times New Roman, 

tamanho 12, com alinhamento justificado. O título deve ser centralizado, em caixa alta e 

negrito (Figura 6). 

Abaixo do resumo, devem constar as palavras-chaves que representem o conteúdo 

da monografia. Normalmente, variam entre três e cinco palavras, dependendo do estudo, 

colocadas em ordem alfabética. São elementos importantes para a catalogação do 

trabalho, facilitando a busca bibliográfica. Sugerimos que as palavras chave sejam 

preferencialmente retiradas do texto, evitando o uso de palavras do título do trabalho. 



 

Figura 6 - Modelo de resumo. 

 

3.9 Abstract  

Elemento opcional, elaborado conforme a NBR 6028/2003. Deve ser inserido após a 

página do resumo. Este terá como limite máximo quinhentas (500) palavras. Segue a 

mesma formatação do Resumo. 

 

3.10 Listas de ilustrações 

Devem seguir a norma NBR 14724/2011. São elementos opcionais que, caso sejam 

inseridos no texto, devem estar relacionados antes do sumário. Trata-se de uma relação 

com os nomes das ilustrações (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, 

mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e etc.) e respectivas páginas em que se 

encontram no texto, que tem a finalidade de facilitar a localização dessas ilustrações no 

corpo do trabalho.  

 

 

 



3.10.1 Lista de figuras 

Deve-se grafar sempre a palavra “Figura”, com a inicial maiúscula, seguida de um 

numeral, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, com alinhamento 

justificado (Figura 1, Figura 2, etc.) (Figura 7).  

 

Figura 7 - Modelo de Lista de Figuras. 

 

3.10.2 Lista de tabelas 

A Lista de Tabelas deve ser incluída na página seguinte a da Lista de Figuras. As Tabelas 

incluem dados numéricos e estatísticos. Deve-se usar sempre a palavra Tabela com a letra 

T maiúscula, seguida de um numeral, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, 

com alinhamento justificado (Tabela 1, Tabela 2 etc.)  

 

3.10.3 Lista de símbolos  

Devem ser elaboradas conforme a ordem que os símbolos aparece no texto. Coloca-se o 

símbolo seguidas do significado. Deve-se usar dois “Tabs” como espaçamento, fonte 

Times New Roman ou Arial, tamanho 12 (Figura 8). 



 

Figura 8 - Modelo de Lista de Símbolos. 

 

3.11. Sumário 

Elaborado conforme a NBR 6027/2003 


