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Anexo à Resolução CEPEC nº 176, de 24 de outubro de 2019.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ECONOMIA –FACE

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DOS CURSOS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA

Art. 1º. Este regulamento disciplina o Trabalho de Conclusão de Curso- (TCC) para os
cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal da
Grande Dourados-UFGD.

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso é uma a vidade acadêmica especíﬁca e
corresponde a uma produção cien ﬁca que expressa as competências desenvolvidas pelo
acadêmico, assim como os conhecimentos por este adquirido durante o curso de graduação e
tem sua regulamentação como parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) em que
está matriculado.

§ 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso está dividido em dois componentes curriculares,
nomeados “Trabalho de Graduação I (TG I) ” e “Trabalho de Graduação II (TG II) ”.

§ 2º. O regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso está norma zado de acordo
com o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da UFGD.
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CAPÍTULO II
DA MATRÍCULA

Art. 3º. Para realizar a matrícula nos componentes curriculares de TG I ou TG II o
acadêmico deverá entregar, na secretaria da coordenação do curso, o Termo de Aceite de
Orientação (Apêndice A), devidamente preenchido e assinado pelo (a) orientador (a)
pretendido até o úl mo dia le vo do semestre anterior à matrícula.

CAPÍTULO III
DA ORIENTAÇÃO

Art. 4º. Qualquer professor efe vo do quadro da UFGD poderá ser orientador dos
Componentes Curriculares “Trabalho de Graduação I e Trabalho de Graduação II”.

§ 1º. Para o professor lotado em outra Faculdade da UFGD, a orientação deverá ser
apreciada pela Coordenadoria do Curso em que o acadêmico está matriculado, devendo seu
parecer ser enviado para apreciação do Conselho Diretor.

§ 2º. Cabe ao acadêmico indicar por meio do Termo de Aceite de Orientação (Apêndice A)
o seu orientador.

Art. 5º. Será permi da a co-orientação para o desenvolvimento dos componentes
curriculares Trabalho de Graduação I e Trabalho de Graduação II.
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Parágrafo único - O co-orientador pode ser docente de qualquer curso da UFGD, técnico
administra vo da UFGD ou docente de qualquer Ins tuição de Ensino Superior (IES), desde que
tenha no mínimo tulo de especialista.

Art. 6º - A aceitação do acadêmico a ser orientado ﬁcará a critério do professor
escolhido para a orientação e indicado pelo acadêmico no Apêndice A.

Art. 7º. A orientação do acadêmico aceito deve abranger as seguintes a vidades:

I- Trabalho de Graduação I: escolha do tema e linha de pesquisa; elaboração
acompanhamento do desenvolvimento do projeto de pesquisa.

II- Trabalho de Graduação II: Desenvolvimento da pesquisa e elaboração de uma
monograﬁa.

§ 1º. O acompanhamento do desenvolvimento do Trabalho de Graduação I ou II se dará
por meio orientações presenciais ou virtuais e o controle será de responsabilidade do professor
orientador.

§ 2º. O professor orientador deverá disponibilizar horários de atendimentos para
orientação do acadêmico orientando.

Art. 8º. A troca de orientador somente será permi da mediante parecer favorável do
orientador atual, do aceite do orientador pretendido e da coordenadoria do curso.

Parágrafo único: a troca de orientador deverá ser aprovada no Conselho Diretor da FACE.

CAPÍTULO IV
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DA PESQUISA

Art. 9. Será aceito como modalidade de Trabalho de Conclusão de Curso o componente
curricular Trabalho de Graduação I, que consiste em um Projeto de Pesquisa, e o componente
curricular Trabalho de Graduação II, que consiste em uma Monograﬁa, elaborados conforme as
normas da ABNT vigentes e o modelo para elaboração do trabalho, em conformidade com o
apêndice B desse regulamento.

Art. 10. No projeto de pesquisa a ser desenvolvido no componente curricular Trabalho de
Graduação I deverá conter: tulo, introdução (problemá ca, obje vos, jus ﬁca va), revisão
teórica, metodologia, cronograma de execução e referências.

Art. 11. Na monograﬁa a ser desenvolvida no componente curricular Trabalho de
Graduação II deverá conter:

tulo, resumo, abstract, introdução (problemá ca, obje vos,

jus ﬁca va), revisão teórica, metodologia, resultados e discussão, considerações ﬁnais,
referências, anexos e apêndices, se for o caso.

CAPÍTULO V
DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA

Art. 12. O acadêmico deverá cumprir os seguintes prazos e procedimentos de entrega:

§ 1º. Trabalho de Graduação I (projeto de pesquisa) e Trabalho de Graduação II
(monograﬁa) - o acadêmico deverá entregar na Secretaria do Curso em que está matriculado,
em até vinte (20) dias consecu vos anteriores ao término do semestre le vo em que es ver
matriculado na disciplina, três (3) vias impressas ou digital (a critério do orientador) do projeto
de pesquisa.
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§ 2º. Caso o acadêmico ﬁnalize o TG II (monograﬁa) antes do período es pulado no
parágrafo 1º deste ar go, poderá fazer a defesa a qualquer tempo.

§ 3º. Cabe às coordenações dos cursos es pularem as datas limites para entrega do
Trabalho de Graduação I e II.

§ 4º. O acadêmico deverá entregar na Secretaria da Coordenação do Curso a versão ﬁnal
da monograﬁa em formato digital, gravada em CD Room, com um arquivo em formato PDF e o
Termo de Cessão de Direitos Autorais. Na capa do CD deve conter: nome do curso, nome do
acadêmico e tulo do trabalho.

CAPÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO

Art. 13. O projeto de pesquisa desenvolvido no Trabalho de Graduação I será avaliado
pelo professor orientador e por mais dois professores convidados pelo orientador.

§ 1º - Após a avaliação o projeto de pesquisa será devolvido ao acadêmico para as
correções conforme sugestões dos professores avaliadores.

Art. 14. A monograﬁa desenvolvida no trabalho de Graduação II será avaliada em duas
etapas:
a) avaliação do trabalho pelo professor orientador e dois professores convidados;
b) defesa oral.
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§ 1º. O acadêmico deverá fazer a apresentação e defesa oral do Trabalho de Graduação
II (Monograﬁa) no mínimo em 15 minutos e no máximo em até 20 minutos, em seção pública.

§ 2º. A realização da apresentação para a banca examinadora deverá ser realizada até
dez dias antes do ﬁm do semestre le vo estabelecida no calendário acadêmico da UFGD.

§ 3º. As datas da defesa serão marcadas em conjunto com os orientadores e a secretaria
da coordenação do curso.

Art. 15. Após a defesa oral da monograﬁa (TG II) o acadêmico deverá fazer as correções
sugeridas pelos membros da banca examinadora.

§ 1º. A versão ﬁnal da monograﬁa deverá ser entregue para avaliação pelo professor
orientador antes da entrega na versão digital na secretaria da coordenação no prazo máximo
de 10 dias após a defesa oral.

§ 2º. Após a devolu va do Orientador sobre a versão deﬁni va do trabalho ﬁnal, este
deverá ser corrigido, se for o caso, e entregue a versão ﬁnal em arquivo eletrônico (PDF) à
Secretaria das Coordenações mediante autorização verbal ou escrita do orientador, até cinco
dias antes do fechamento do SIGECAD para lançamento de notas, de acordo com o calendário
acadêmico do semestre.

§ 3º. O acadêmico que não entregar a versão ﬁnal conforme previsto no parágrafo 3º do
Art. 11 deste regulamento não terá seu conceito de aprovação lançado no SIGECAD.

CAPÍTULO VII
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DA BANCA EXAMINADORA

Art. 16. Para avaliação da monograﬁa desenvolvida no componente curricular
“Trabalho de graduação II” será cons tuída uma banca examinadora composta pelo professor
orientador e mais dois professores convidados.

§ 1º. Os membros da banca podem ser professores da FACE, externo à FACE e dentro da
UFGD e externo à UFGD, desde que tenham, no mínimo, tulo de especialista.

§ 2º. O professor orientador será o presidente da banca examinadora e em caso de seu
impedimento o co-orientador será o presidente.

§ 3º. Em caso de impedimento do orientador ser o presidente da banca examinadora e
não exis ndo a pessoa do co-orientador o orientador juntamente com a coordenação do curso
indicarão um professor da FACE para presidir a sessão de defesa.

Art. 17. A banca examinadora será ins tuída através de instrução de serviço pela
direção da Faculdade.
CAPÍTULO VIII
DA ATRIBUIÇÃO DO CONCEITO

Art. 18. A avaliação do projeto de pesquisa (TG I) será realizada conforme disposto no
ar go 12 deste regulamento.

§ 1º. Os professores convidados avaliarão a qualidade do trabalho escrito mediante o
preenchimento do apêndice C, não sendo exigida a defesa oral.
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§ 2º. Após a devolu va dos resultados das avaliações pelos professores convidados, é
responsabilidade do professor orientador a atribuição e lançamento do conceito ﬁnal
(aprovado ou reprovado) no sistema acadêmico e a divulgação do resultado ﬁnal do TG I.

§ 3º. Em casos de correção do projeto de pesquisa (TG I), o conceito do trabalho escrito
estará vinculado à execução desta.

Art. 19. A avaliação da monograﬁa (TG II) será realizada conforme disposto no ar go 13
deste regulamento.

§ 1º. Os membros da banca examinadora avaliarão a qualidade do trabalho escrito e da
apresentação oral mediante o preenchimento do apêndice D.

§ 2º. Após a devolu va dos resultados das avaliações pelos membros da banca examinadora,
é responsabilidade do professor orientador a atribuição e lançamento do conceito ﬁnal
(aprovado ou reprovado) no sistema acadêmico e a divulgação do resultado ﬁnal do TG II.

§ 3º. Em casos de correção da monograﬁa (TG II), o conceito do trabalho escrito estará
vinculado à execução desta.

§ 4º. O lançamento do conceito está condicionado à entrega na Secretaria das
Coordenações de versão deﬁni va do trabalho ﬁnal, com as respec vas correções,
acompanhado de:
I.

Uma cópia digital;
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II.

Uma cópia impressa devidamente preenchida e assinada do “Termo de cessão
de direitos autorais”, conforme modelo disponibilizado pela biblioteca da UFGD
(Anexo A); e

III.

Ficha catalográﬁca conforme orientação da biblioteca e acesso em:
<h ps://portal.ufgd.edu.br/setor/biblioteca/ﬁcha-catalograﬁca>

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20. Ao ﬁnal de cada semestre le vo, as Secretarias das Coordenações dos cursos
devem encaminhar as monograﬁas desenvolvidas no componente curricular TG II aprovadas no
período, para a Secretaria da Direção, os quais deverão ser encaminhados a biblioteca.

§ 1º. Uma cópia dos trabalhos deverá permanecer arquivada na Secretaria das
Coordenações dos cursos.

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor da Faculdade de
Administração, Ciências Contábeis e Economia.
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APÊNDICE A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ECONOMIA

FORMULÁRIO DE ACEITE DO ORIENTADOR
Curso:

Matrícula em:
(

) TG-I (Projeto de Pesquisa)

(

) TG-II (Monograﬁa)

1. DADOS DO (A) ACADÊMICO (A)
Nome:
E-mail:
Telefones:
2. DADOS DO(S) PROFESSORES ORIENTADOR(ES)
Orientador (a):
E-mail:
Ins tuição:
Co-orientador (a) (caso exista):
E-mail:
Ins tuição:

Titulação:
Telefones:
Faculdade:
Titulação:
Telefones:
Faculdade:

3. DADOS DO TRABALHO (I ou II)
Tema a ser desenvolvido:

Título sugerido:

Dourados, ______ de ____________________ de 20____.

Assinatura do professor orientador

Assinatura do acadêmico
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Assinatura do professor Co-orientador
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APÊNDICE B - Normas para Elaboração Textual de Monograﬁa
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS- UFGD
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ECONOMIA
CURSO

NOME DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO

DOURADOS/MS
20XX

NOME DO AUTOR

TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho de Graduação (I ou II) apresentado à
Faculdade

de

Administração,

Ciências

Contábeis e Economia da Universidade
Federal da Grande Dourados, como requisito
parcial para a obtenção do tulo de Bacharel
em ......

Orientador (a) : Professor(a)

Dourados/MS
20XX

TÍTULO DO TRABALHO
AUTOR

Esta monograﬁa foi julgada adequada para aprovação na a vidade acadêmica especíﬁca de Trabalho de Graduação II, que faz parte dos requisitos para obtenção do tulo de
Bacharel em........................ pela Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia
– FACE da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD.

Apresentado à Banca Examinadora integrada pelos professores:

Presidente

Avaliador 1

Avaliador 2

DEDICATÓRIA (opcional)

Elemento opcional. Deve ser inserida após a folha de aprovação. (ABNT )

Texto em que o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho (ABNT).

AGRADECIMENTOS (opcional)

Elemento opcional. Devem ser inseridos após a dedicatória. (ABNT)

Texto em que o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de maneira
relevante à elaboração do trabalho (ABNT).

RESUMO (obrigatório)

Parágrafo único, espaço simples e sem recuo.
Até 20 linhas, contendo as ideias principais da pesquisa e os resultados.
Palavras-chave: de três e cinco palavras, separadas por ponto e vírgula.

ABSTRACT (obrigatório)

Key words:

LISTA DE ILUSTRAÇÕES (opcional)

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado
por seu nome especíﬁco, travessão, tulo e respec vo número da folha ou página. Quando
necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada

po de ilustração

(desenhos, esquemas, ﬂuxogramas, fotograﬁas, gráﬁcos, mapas, organogramas, plantas,
quadros, retratos e outras). (ABNT)

Figura 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ...................................................................XX

Figura 2

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ...................................................................XX

LISTAS DE TABELAS (opcional)

Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado
por seu nome especíﬁco, acompanhado do respec vo número da folha ou página.
A ABNT não tem norma para tabelas, indica para elaboração das mesmas a obra da
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Normas de
apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.
Tabelas apresentam, basicamente, informações numéricas tratadas esta s camente.
As tabelas são abertas nas laterais. Uma vez fechadas, tornam-se quadros. Aqui, novamente,
se seu trabalho não possui pelo menos dez tabelas, não há necessidade de uma lista.
Toda tabela deve ter seu tulo no topo (acima da tabela), precedido pela palavra
tabela, seguido do seu número de ordem (com algarismos arábicos). A fonte deve situar-se
logo abaixo da tabela.

Tabela 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ...................................................................XX

Tabela 2

XXXXXXXXXXXXXXXXXX ...................................................................XX

LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS (opcional)

Consiste na relação alfabé ca das abreviaturas e siglas u lizadas no texto, seguidas
das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. Recomenda-se a
elaboração de lista própria para cada po. (ABNT)

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
NBR – Normas Brasileiras de Regulação

SUMÁRIO (SUGESTÃO)
1 INTRODUÇÃO................................................................................................11
1.1 DEFINIÇÃO DA PROBLEMÁTICA.........................................................................11
1.2 OBJETIVOS..........................................................................................................12
1.2.1 Obje vo Geral.........................................................................................12
1.2.2 Obje vos Especíﬁcos...............................................................................12
1.3 JUSTIFICATIVA....................................................................................................12
2 REVISÃO TEÓRICA.........................................................................................13
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2.1.1 Xxxxxxx Xxxxx.........................................................................................13
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3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA..........................................................................16
3.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA/POP.-ALVO/AMOSTRA/UNID. ANÁLISE...........................16
3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS.......................................................................16
3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS......................................................................16
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3.5.1 Título Três...............................................................................................18
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO...........................................................................19
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1 INTRODUÇÃO

A introdução deve fornecer ao leitor uma visão geral do TG. Para isso, deve-se
contextualizar, apresentando o tema e o problema, os obje vos (geral e especíﬁcos), a
relevância do trabalho (também chamada jus ﬁca va), o método (se houver um capítulo
especialmente dedicado ao método, pode-se aqui apresentá-lo em apenas uma frase) e,
também, um breve comentário sobre o conteúdo de cada um dos capítulos.

1.1 DEFINIÇÃO DA PROBLEMÁTICA

A parte de deﬁnição do problema deverá conter informações relacionadas a situação
existente. Pode-se apresentar informações relacionadas aos antecedentes do problema,
com fatos, dados etc. re rados de jornais, revistas, reportagens, dentre outros meios. Tais
informações poderão servir para caracterizar o ambiente, mercado, produto, empresas,
setores.
Lembre-se também que as fontes destas consultas deverão ser apresentadas conforme a
ABNT, pois é a comprovação de tais evidências fornecidas. Após aprofundar tais
informações, que propiciem claramente o entendimento da situação problemá ca existente,
encerre esta parte apresentando a questão de pesquisa.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Obje vo Geral
Os obje vos devem ser escritos sempre com o verbo no inﬁni vo.

1.2.2 Obje vos Especíﬁcos
Alinhados ao obje vo geral
Analisar............
Avaliar ..................
Estabelecer ..................

1.3 JUSTIFICATIVA

Desenvolver a jus ﬁca va apresentando informações quanto à importância,
oportunidade e viabilidade do trabalho.
2 REVISÃO TEÓRICA

Apresentar os principais autores que estudam a temá ca que está sendo abordada.
Segundo Torton (1990, p. 53),

Os cenários das empresas sofrem sucessivas e constantes mudanças.
A compe

vidade está acirrada, o mercado agressivo e o consumidor

mais exigente. Neste contexto, de economia globalizada, onde o país
está imerso, como a vo comprador e fornecedor, deixa suas
empresas susce veis á concorrência, além da interna, também a
externa.

Filosofia
Empresarial

Negócio da
Organização

Missão

Objetivo de
Longo Prazo

Ambiente
Externo

Ambiente
Interno

Estratégia

Figura 1 - Nome da Figura
Fonte: Fonte da ﬁgura (ano)

3 METODOLOGIA

Conforme a ABNT 6024:2002 de numeração progressiva, todas as seções (capítulos e
sub-capítulos) devem conter um texto relacionado com elas.

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

3.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA/POP.-ALVO/AMOSTRA/UNID. ANÁLISE

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS

Tabela 1 - Nome da tabela
Região
Norte/Nordeste
Interior RJ, MG e ES
Grande Rio
Grande São Paulo
Interior de São Paulo
Sul
Centro-Oeste
Total Brasil – 2003
Fonte: Fonte da tabela

Mecanismos
Mecanismos
comunicação,
negociação

Lojas
23,04%
17,43%
5,71%
11,52%
17,73%
16,73%
7,83%
100,00%

Faturamento
10,80%
17,80%
9,70%
19,80%
16,70%
17,40%
7,80%
100,00%

Como se apresenta
de b)Reuniões quinzenais
decisão

e c) Reuniões com os grupos de trabalho
d)Assembleias gerais (ordinárias e extraordinárias)
e) Comunicação via telefone (alguns associados não têm e-mail)

f) O consultor Gama da rede ainda se apresenta como peça
chave tanto na comunicação quanto no processo decisório
Controle

e

social
Equipe comum

entre os moveleiros
coordenação g)Estatuto da rede com as atribuições da diretoria e direitos e
deveres dos associados
h)Existência de uma secretária cedida pela SICS e diretoria com
ﬁnalidades especíﬁcas dis ntas das demais empresas que

integram a rede
Relações de hierarquia e i) As atribuições do presidente da associação, em especial de
autoridade

representar a rede em eventos públicos e na relação com
outras en dades
j) Pode-se considerar as relações dos moveleiros com o
consultor da rede e as ins tuições: SEBRAE e SICS como

hierárquicas.
Quadro 1 - Mecanismos de Governança
Fonte: Elaborado pela autora (ano)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme a ABNT 6024:2002 de numeração progressiva, todas as seções (capítulos e
sub-capítulos) devem conter um texto relacionado com elas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentar os principais achados do trabalho, respondendo à questão de pesquisa e
aos obje vos, as limitações do estudo e sugestões para novas pesquisas.

REFERÊNCIAS – Conforme ABNT vigente

ANSOFF, Igor; McDONNELL, Edward J. Implantando a administração estratégica. 2.ed. São
Paulo: Atlas, 1993.
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ATENÇÃO
As referências são listadas em ordem alfabé ca de sobrenome de autor ou pelo tulo
(quando a obra não possui autoria). Os ar gos deﬁnidos e indeﬁnidos (a, as, o, os, um, uma,
uns, umas), não são considerados na alfabetação das referências, deve-se considerar a
primeira palavra após o ar go.
Mais uma vez, tendo em vista as constantes revisões, devem ser seguidas as normas
da ABNT vigentes no momento da realização do trabalho.

APÊNDICE A - XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Segundo a NBR 14724 (2002, p.2), o apêndice é um “texto ou documento elaborado
pelo autor, a ﬁm de complementar a sua argumentação”.
(Elemento Opcional)
Os apêndices são iden ﬁcados por letras maiúsculas consecu vas,
travessão e pelos respec vos tulos. Excepcionalmente u lizam-se
letras maiúsculas dobradas, na iden ﬁcação dos apêndices, quando
esgotadas as 23 letras do alfabeto (2002, p.5).

ANEXO A - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Segundo a NBR 14724 (2002, p.2), o anexo é um “texto ou documento não
elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração”.
(Elemento Opcional)
Os anexos são iden ﬁcados por letras maiúsculas consecu vas,
travessão e pelos respec vos tulos. Excepcionalmente u lizamse letras maiúsculas dobradas, na iden ﬁcação dos anexos,
quando esgotadas as 23 letras do alfabeto (2002, p.5).

APÊNDICE C

FICHA DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DE TG-I – FACE/UFGD

Título do Trabalho:
Orientando (a):
Orientador (a):
Avaliador(a):
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1 – INTRODUÇÃO:
AUSENTE INCOMPLETO SATISFATÓRIO
1.1 – Jus ﬁca va
( )
( )
( )
1.2 – Problemá ca de
( )
( )
( )
Pesquisa
1.3 – Obje vos
1.3.1 – Geral
( )
( )
( )
1.3.2 – Especíﬁcos
( )
( )
( )
2 – DESENVOLVIMENTO
2.1 – Revisão da Literatura
( )
( )
( )
3 – Metodologia
( )
( )
( )
REFERÊNCIAS
( )
( )
( )
Legenda: Ausente: Aspecto não existente no trabalho apresentado.

BOM
( )
( )

(
(

)
)

(
(
(

)
)
)

Incompleto: O item analisado se apresenta com diversas falhas e faltas.
Sa sfatório: O item analisado está sa sfatório, porém necessita de melhorias.
Bom: O item analisado atendeu plenamente aos requisitos exigidos.
Os membros da Banca Examinadora devem apresentar sugestões nas avaliações:
incompleto e sa sfatório.
1 – INTRODUÇÃO:
1.1 – Problemá ca de Pesquisa

1.2 – Obje vos
1.2.1 – Geral

1.2.2 – Especíﬁcos

SUGESTÕES

1.3 - Jus ﬁca va:

2 – DESENVOLVIMENTO:
2.1 – Revisão Teórica

SUGESTÕES

3 – Metodologia

4 - REFERÊNCIAS

FORMATAÇÃO (Este espaço é reservado para as observações quanto à formatação)

CONCEITO FINAL DA AVALIAÇÃO:
( ) REPROVADO
( ) APROVADO COM RESSALVAS

(

) APROVADO

Dourados, ____ de _________________ de 20____.

_______________________________________

Orientador/Avaliador(a)1

1

OBSERVAÇÃO: A Banca Examinadora consiste em avaliar a proposta de pesquisa e consistência do referencial teórico e
metodológico, com o objetivo de sugerir e colaborar com o desenvolvimento final da pesquisa. Portanto, os membros da Banca
Examinadora deverão emitir parecer de avaliação com as adequações sugeridas e nota. A nota final do(a) acadêmico(a) na atividade
acadêmica específica Trabalho de Graduação I será a média das notas informadas pelos membros da Banca Examinadora. Não
haverá apresentação do trabalho na atividade acadêmica específica Trabalho de Graduação I.

APÊNDICE D
FICHA DE AVALIAÇÃO DE TG-II – FACE/UFGD
Título do
Trabalho:
Nome do
acadêmico:
Orientador:
Avaliador(a):
Itens a serem avaliados

Critérios de Avaliação
( ) Ausente
Conteúdo do Trabalho. Caráter analí co da monograﬁa.
( ) Incompleto
Consistência das conclusões com o corpo do trabalho. Nível e
( ) Sa sfatório
qualidade do referencial teórico.
( ) Bom
( ) Ausente
Desenvolvimento lógico do tema (Introdução,
( ) Incompleto
desenvolvimento, conclusão). Metodologia adequada aos
( ) Sa sfatório
obje vos estabelecidos.
( ) Bom
( ) Ausente
( ) Incompleto
Posicionamento crí co em relação ao tema desenvolvido.
( ) Sa sfatório
( ) Bom
( ) Ausente
Clareza e correção na linguagem. Cumprimento das normas
( ) Incompleto
do Regulamento.
( ) Sa sfatório
( ) Bom
( ) Ausente
Apresentação e defesa oral: domínio do conteúdo, u lização
( ) Incompleto
de linguagem especíﬁca, argumentação, concisão e precisão
( ) Sa sfatório
nas respostas.
( ) Bom
Legenda: Ausente: Não existe tal aspecto no trabalho apresentado.
Incompleto: O item analisado se apresenta com diversas falhas e faltas.
Sa sfatório: O item analisado está sa sfatório, porém necessita de melhorias.
Bom: O item analisado atendeu aos requisitos exigidos.
Avaliador:
Conceito:
( ) Reprovado ( ) Aprovado com Ressalvas
( ) Aprovado
Observações:
( )A
( )B
Legenda: Reprovado: O trabalho não apresenta requisitos mínimos de aprovação, pois, os
aspectos analisados estão, em sua maioria, “Ausentes” ou “Incompletos”.
Aprovado com Ressalvas: O trabalho apresenta algumas falhas, aspectos
incompletos e, com a devida correção, apresenta condições de aprovação.
Aprovado : (A) O trabalho, na maioria dos aspectos analisados, , avalia-se como
“Bom”

(B) O trabalho necessita de correções de formatação, de ortograﬁa, de
sugestões e ajustes conforme apontamentos no texto, porém não compromete os
resultados. Predominam os aspectos analisados como “Sa sfatórios”.
Dourados, _____ de _______________ de ________.
_________________________________
Professor

tuitamente, de acordo com a licença pública Crea ve Commons – Licença 3.0 Unported
por mim declarada sob as seguintes condições:
Permi r uso comercial de sua obra? ( ) Sim ( ) Não
Permi r modiﬁcações em sua obra? ( ) Sim ( ) Sim, contanto que outros compar lhem
pela mesma licença ( ) Não
A obra con nua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer
uso da obra que não o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido.
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