
APÊNDICE M - NORMAS PARA O PLANO DE TRABALHO DE TCC

Art. 1º O Plano de Trabalho para a disciplina de Trabalhos de Conclusão de Curso
deverão ser impressos em papel branco ou reciclado, tamanho A4 (21 cm  29,7 cm),
fonte Times New Roman, estilo regular e cor preta, com exceção das ilustrações.

§  1º A impressão é em tamanho 12 para parágrafo normal e tamanho 10 para
citações longas (mais de três linhas).

§  2º As medidas das margens serão: esquerda e superior com 3 cm, direita e
inferior com 2 cm.

§  3º Os  títulos  devem ser  escritos  a  3  cm da  borda  superior  em negrito  e
maiúsculo, sendo que os títulos não numerados devem estar centralizados enquanto que
os títulos numerados devem estar alinhados à esquerda.

§ 4º Os subtítulos deverão estar alinhados à esquerda.
§  5º Os títulos e subtítulos ficam separados de qualquer elemento posterior ou

anterior por 2 espaços de 1,5.

Art. 2º  O plano de trabalho deve possuir no máximo 4 laudas e conter os seguintes
itens:

§ 1º Título provisório do trabalho.
§ 2º Nome do discente.
§ 3º Nome do orientador.
§ 4º Data da entrega do Plano de Trabalho.
§ 5º Tipo de trabalho (Monografia ou artigo).
§ 6º Introdução.
§ 7º Objetivos.
§ 8º Referencial teórico.
§ 9º Cronograma de execução.
§ 10º Referências.
§ 11º Data e assinatura do discente.
§ 12º Aceite do orientador.
§  13º Parecer justificado, datado e assinado de cada membro da Comissão de

Análise de TCC.

Art. 3º Em até 15 dias uteis após receber um Plano de Trabalho de TCC a Comissão de
Análise de TCC deverá emitir parecer aprovando ou não o plano de trabalho, após a
defesa oral do plano de trabalho pelo discente. 

§ 1º O tempo máximo para a defesa oral é de 15 minutos.
§  2º Será considerado aprovado um Plano de Trabalho que seja aprovado por

pelo menos 2 membros da Comissão.
§  3º Caso o Plano de Trabalho seja aceito, a  Comissão deverá encaminhá-lo a

Chefia do DEFIJI.
§  4º Caso o Plano de Trabalho de TCC não seja  aceito,  a  Comissão  deverá

devolvê-lo ao discente com recomendações para seu aperfeiçoamento.
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