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ESTRUTURA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Estas normas têm a finalidade de padronizar a forma de apresentação de 

Monografias/Trabalhos de Conclusão de Curso no Curso de Graduação em Zootecnia 

da Universidade Federal de Goiás - UFG - Câmpus de Jataí. 

Para o exame de defesa, o interessado deverá apresentar o trabalho, 

conhecido como “boneco”, que poderá sofrer modificações sugeridas pela Banca 

Examinadora. O boneco deve ser elaborado de acordo com as normas descritas a 

seguir. 

 

2. ESTRUTURA (modelo anexo) 

 

A estrutura da Monografia/Trabalho de Conclusão de Curso compreende três 

partes: pré-textual, textual e pós-textual. Deve-se utilizar fonte do tipo Arial com 

tamanho 11 ou Times New Roman com tamanho 12 em todas as três seções da 

Monografia, entretanto deve-se dar preferência a esta última. 

É de decisão do orientador juntamente com o aluno, a escolha pela forma no 

qual irá apresentar a Monografia/Trabalho de Conclusão de Curso, podendo ela ser 

sob a forma de Revisão ou na forma de Artigo para Publicação em Periódico 

Indexado.  

 

2.1. Parte pré-textual 

 

Nesta parte as páginas devem ser numeradas na parte superior direita com 

algarismos romanos minúsculo, com impressão da numeração a partir da dedicatória, 

estão incluídos nesta parte: capa, folha de rosto, certificado de aprovação, dedicatória, 

agradecimentos e sumário. 

 

2.1.1. Capa 

 

A capa, dura, na cor preta e letras douradas, deve reproduzir os elementos 

representativos da folha de rosto: Instituição, Unidade, título do trabalho, autor, grau 

pretendido, local e data do exame (mês e ano). 

 



a) Instituição e unidade em letra maiúscula centralizado, observando uma margem 

superior e esquerda de 40 mm e, margem direita de 20 mm, com distribuição simétrica 

das palavras; 

b) Título em letras maiúsculas, maior que o da Instituição e unidade, com distribuição 

simétrica das palavras, centralizados a 40 mm da última linha da unidade. 

c) Nome completo do autor, em letras maiúsculas, menores que as do título, 

centralizadas e 30 mm abaixo da última linha do título. 

d) Informações sobre o tipo de trabalho (Monografia), nome do Curso à qual é 

submetido, grau ou título pretendido, iniciando 35 mm abaixo do nome do autor e 

ocupando apenas a metade direita da página; 

e) Local (Cidade, Estado) e data (mês e ano), escrito centralizado, com margem 

inferior de 20 mm. 

 

Os elementos da capa serão distribuídos uniformemente (Figuras 1 e 2). 

 



 

Figura 1. Modelo de capa sem subtítulo 

 



 

Figura 2. Modelo de capa com subtítulo 

 

2.1.2. Folha de rosto 

É uma página essencialmente idêntica à capa (Figura 3) incluindo ainda: 

a) Qualificação funcional do autor, logo abaixo de seu nome. 

b) Nome completo do orientador, ocupando a metade direita da página, 35 mm abaixo 

do nome do autor e precedido da palavra (orientador); 

c) Nome completo do co-orientador(es) abaixo do nome do orientador e precedido da 

palavra co-orientador(es), se for o caso; 

 

 



 

Figura 3. Modelo de folha de rosto 

 

2.1.3. Certificado de aprovação 

A folha de aprovação tem formato único padronizado, devendo ser apresentada na 

fonte Times New Roman, tamanho 12, conforme a Figura 4, contendo os seguintes 

dados: 



a) autor: primeiro elemento da folha de aprovação, inserido no alto da página, 

centralizado, em maiúsculo e negrito; 

b) título: em maiúsculo e negrito; subtítulo (se houver) deve ser separado do título 

por dois pontos, sem negrito; 

c) nota descritiva: indica a natureza acadêmica, a instituição em que foi 

apresentada, o curso e o título pretendido; deve ser alinhado com recuo do 

meio da página para a margem direita e digitado em espaço simples (idêntica à 

descrição da folha de rosto); 

d) data de aprovação conforme a ata de defesa;  

e) nomes dos examinadores acompanhados de titulação, bem como de suas 

respectivas instituições; 

f) nome do orientador: deve ser centralizado, com espaço para assinatura do 

orientador; 

g) cidade da instituição, seguida da sigla do estado e do ano de defesa, inserida 

no final da página, em letras maiúsculas, centralizada um em cada linha e em 

negrito. 

 



 

Figura 4. Modelo de folha de aprovação 

 

2.1.4. Dedicatória 



Página opcional, onde o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho a 

outras pessoas. 

 

2.1.5. Agradecimentos 

Página opcional, onde são registrados agradecimentos àqueles que realmente 

contribuíram de maneira relevante para a elaboração do trabalho, restringindo-se ao 

mínimo necessário. 

 

2.1.6 Resumo na língua do documento 

 

Trata-se de uma apresentação resumida do conteúdo do relatório de projeto 

orientado que destaca os aspectos de maior importância. No resumo ressaltam-se o 

objetivo, o método, o(s) resultado(s) e a conclusão do documento (Figura 5). É 

redigido em um único parágrafo, de forma cursiva, concisa e objetiva. Utiliza-se o 

verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, com extensão de 150 a 500 

palavras, não ultrapassando uma página.  

Deve conter palavras representativas do conteúdo do trabalho, localizadas 

abaixo do resumo, separadas por dois espaços, antecedidas da expressão palavras-

chave e são grafadas com a letra inicial em minúscula, separadas entre si por vírgula e 

não devem conter ponto final. 

 



 

Figura 5. Modelo de resumo em língua vernácula 

 

2.1.7 Abstract 

É a versão do resumo em inglês, com as mesmas características, seguido das 

palavras keywords. (Figura 6). 

 



 

Figura 6. Modelo de resumo em língua estrangeira 

 

2.1.6. Sumário 

No sumário são relacionados os capítulos e suas subdivisões, exatamente 

como aparecem no corpo principal da Monografia (parte textual), indicando as 

respectivas páginas. As partes que precedem o sumário não devem ser relacionadas. 

A palavra SUMÁRIO deve ser datilografada no alto e no centro da página com letras 

maiúsculas e sem pontuação (Figura 7). 

Os títulos dos capítulos são escritos em letras maiúsculas e os das subdivisões 

em letras minúsculas, exceto a inicial da primeira palavra e a de nomes próprios. Uma 

linha de pontos, com espaço simples, deve interligar a última palavra de cada capítulo 

ou subdivisão ao número da página. A coluna de numeração das páginas deve ter 

como título "Página". 

Os títulos dos capítulos devem começar na margem esquerda; os dos 

subcapítulos, a 3 espaços da margem esquerda, e as subdivisões a 8 espaços. 



Os elementos pós-textuais, como referências, glossário, apêndice, anexos e 

índice constarão no sumário, sem numeração sequencial. 

 

 

Figura 10. Modelo de lista de sumário 

 

2.2. Parte textual 

 



Nesta parte da Monografia as páginas devem ser numeradas na parte superior 

direita com algarismos arábicos. Além da numeração de páginas, o “boneco” deve 

apresentar numeração de linhas, somente para os “bonecos”. 

O trabalho definitivo de monografia/trabalho de conclusão de curso não deve 

apresentar numeração de linhas. 

Esta parte da Monografia inclui as seguintes subdivisões: 

 

Capítulo 1. Considerações Iniciais 

Deve incluir introdução com o histórico e referências, ou seja, um levantamento 

bibliográfico sobre o assunto proposto no produto a ser depositado. 

As referências bibliográficas devem obedecer as Normas da ABNT em vigor. 

Este tópico é dispensável àqueles que optarem por realizarem uma Revisão. 

 

Capítulo 2. Forma de Publicação: 

O aluno apresenta no mínimo um trabalho cientifico de sua autoria, organizado 

sob a forma que o veículo de publicação escolhido exige. 

Devem ser observados os seguintes espaçamentos relativos às margens: 

a) margem esquerda: 40 mm 

b) margem direita: 20 mm 

c) margem superior: 40 mm 

d) margem inferior: 20 mm 

 

Sempre que possível adotar espaçamento entre linhas 1,5 com tipo de letra 

arial 11 ou times new roman 12 ou equivalente. 

Mesmo que o veículo de publicação seja do exterior, a redação do trabalho 

deverá ser obrigatoriamente feita em português. 

Somente poderão ser incluídos artigos cujo veículo de publicação seja 

indexado. Artigos de revisão poderão ser incluídos no contexto do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

As normas do veículo de publicação devem estar anexadas, no item ANEXOS, 

ao final de todo o trabalho como parte dos elementos pós-textuais. 

. 

Capítulo 3. Idem ao 2º 

 

2.3. Parte pós-textual 

 



Implicações: Deve ser redigido de forma objetiva, retratando as aplicações e 
inferências da pesquisa desenvolvida. 

Apêndices e Anexos: São documentos ou textos utilizados para 

complementar e/ou comprovar a argumentação do trabalho. Não são incluídas no 

texto para não prejudicar a sequência lógica da leitura. Diferem apenas quanto à 

autoria: o apêndice é elaborado pelo autor enquanto o anexo é de autoria diferente. 

Segundo França e Vasconcelos (2007), “tanto o apêndice quanto o anexo são 

identificados por letras maiúsculas sequenciais, travessão e seguidos de seus 

respectivos títulos.’’ 

Exemplos: 

APÊNDICE A - Modelo de projeto 

ANEXO A - Questionário 

No texto, os apêndices e os anexos aparecem seguidos da letra de ordem, 

exemplo APÊNDICE A, APÊNDICE B, ANEXO A, ANEXO B, sendo apresentados 

entre parênteses quando vierem no final da frase, exemplo (APÊNDICE A). 

Na identificação de apêndices e anexos, se as 26 letras do alfabeto tiverem 

sido utilizadas, podem-se usar letras maiúsculas dobradas. 

Exemplos: 

ANEXO AA – Termo de consentimento da pesquisa. 

ANEXO AB – Carta de apresentação da pesquisa. 


