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1 INTRODUÇÃO

O aumento constante da produção informacional e a urgência pela busca da
informação, com valor agregado, apontam para a necessidade do estabelecimento
de padrões para a produção e apresentação de trabalhos acadêmicos.
O atendimento aos padrões normativos da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) possibilita que os trabalhos acadêmicos uma vez normalizados
possam ter sua recuperação feita de forma ágil e precisa, propiciando assim o
compartilhamento de informações e a geração de novos conhecimentos.
Dentro deste contexto, atentamos para a necessidade de adequar a produção
acadêmica da Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica onde se ministram os
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu às normas estabelecidas pela ABNT e assim
colaborar para a melhoria constante da qualidade desta produção, estimulando um
melhor desempenho do corpo acadêmico.
Os objetivos deste manual são: orientar no processo de elaboração,
apresentação e avaliação dos Trabalhos Acadêmicos, fornecer subsídios para a
adequação da produção acadêmica da Faculdade SENAI de Tecnologia
Mecatrônica aos padrões de normalização ditados pelas ABNT e contribuir para a
melhoria contínua da qualidade dos trabalhos acadêmicos desta instituição no que
diz respeito aos padrões normativos.
Este manual foi elaborado seguindo as regras estipuladas na NBR
14724:2011 - Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação.
As demais normas relacionadas a seguir também têm sua aplicação na
elaboração de trabalhos acadêmicos. Todas elas podem ser consultadas na
biblioteca desta instituição:
a) NBR 6023:2002 – Informação e documentação – Referências –
Elaboração;
b) NBR 6024:2012 – Informação e documentação – Numeração
progressiva das seções de um documento – Apresentação;
c) NBR 6027:2003 – Informação e documentação – Sumário –
Apresentação;
d) NBR 6028:2003 – Informação e documentação – Resumos –
Apresentação;
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e) NBR 10520:2002 – Informação e documentação – Citações em
documentos – Apresentação;
f) NBR 12225:2004 – Informação e documentação – Lombada –
Apresentação.
Acompanha este manual, o Regulamento para Elaboração, Apresentação e
Avaliação de Monografia – Pós-Graduação Lato Sensu, Apêndice A - que
recomendamos como primeira leitura, que está na sua quinta versão, de acordo com
as normas que regulamenta o ensino da pós-graduação pelo Ministério da Educação
(MEC).
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2 DEFINIÇÕES DOS TIPOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Dissertação: documento que representa o resultado de um trabalho
experimental ou exposição de um estudo científico retrospectivo, de tema único e
bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, interpretar e analisar
informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto
e a capacidade de sistematização do autor. Deve ser realizado sob a coordenação
de um orientador (doutor, pós-doutor, livre docente), tendo como objetivo a obtenção
do título de mestre.
Tese: documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou
exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser
elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição
para a especialidade em questão. Deve ser realizado sob a coordenação de um
orientador (doutor, pós-doutor, livre docente) e visa à obtenção do título de doutor
(ou similar). As diferenças entre dissertação e tese referem-se ao grau de
profundidade e originalidade exigidas.
Trabalho acadêmico: documento que representa o resultado de estudo
sistematizado devendo expressar conhecimento fundamentado acerca do tema /
problema formulado. Deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo,
estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Necessita ser realizado
sob a coordenação de um orientador.
Projeto de pesquisa: trabalho científico em que se organizam as diversas
etapas de uma proposta teórica e / ou prática, a ser formulada a respeito de um
determinado assunto. Para a elaboração de um projeto de pesquisa o interessado
deve ter conhecimento sobre a área que pretende pesquisar; definir o assunto que
irá abordar em sua atividade de pesquisa e conhecer os tipos de métodos que
aplicará sobre o assunto, para que sejam geradas as hipóteses que posteriormente
serão desenvolvidas na investigação sistemática dos fatos ou fenômenos levantados
no desenvolvimento da proposta.
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3 PROJETO GRÁFICO

O projeto gráfico deve seguir os padrões da NBR 14724:2011 da ABNT Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação.
Consiste

na

apresentação

gráfica

do trabalho

acadêmico e

é

de

responsabilidade do autor.

3.1 Formato

Os textos devem ser apresentados em papel branco ou reciclado, formato A4
(21 cm X 29,7cm).
Devem ser impressos em cor preta, podendo utilizar outras cores somente
para as ilustrações.
Da folha de rosto ao sumário a impressão deve ser em folha única, com
exceção da folha de rosto cujo verso deve conter os Dados Internacionais de
Catalogação-na-Publicação, elaborado pela Biblioteca da Instituição. A partir da
introdução, pode ser impresso frente e verso, se o autor preferir.
Nota: não recomendamos a impressão frente e verso de trabalhos
acadêmicos com poucas páginas, devido a dificuldade de encadernação em capa
dura.
Utilizar fonte Arial tamanho 12 para todo o texto, incluindo a capa.
Utilizar fonte Arial tamanho 10 para:
a) as citações de mais de três linhas;
b) notas de rodapé;
c) paginação;
d) dados internacionais de catalogação-na-publicação;
e) Legendas e fontes das ilustrações e das tabelas.
As folhas devem apresentar margem superior e esquerda 3 cm, inferior e
direita de 2 cm, conforme apresentamos na figura 1 a seguir.
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Figura 1 − Exemplo de configuração da margem

Fonte: Dados do autor

3.2 Espaçamento

Todo o texto deve ser digitado com espaço 1,5 entrelinhas em fonte Arial
tamanho 12 e apresentar alinhamento justificado.
Os itens citados abaixo devem ser digitados em espaço simples:
a) citações com mais de três linhas;
b) notas de rodapé;
c) legendas das ilustrações e das tabelas;
d) dados internacionais de catalogação-na-publicação;
e) referências;
f) natureza do trabalho acadêmico (objetivo, nome da instituição a que é
submetida e a área de concentração).
Os títulos das seções primárias devem iniciar em uma nova folha, em página
ímpar, alinhado à esquerda e ser separado do texto que os sucede por um espaço
1,5, entrelinhas.

13

Da mesma forma os títulos das subseções deve ser separados do texto que
os precede e que os sucede por um espaço 1,5 entrelinhas.
Os títulos sem indicativo numérico como: erratas, agradecimentos, listas,
siglas, referências, sumários, resumos, índices, apêndices e anexos: devem ser
centralizados em letra maiúscula, em negrito e em fonte Arial tamanho 12.
Títulos extensos, que ocupem mais de uma linha, devem ser alinhados na
segunda linha a partir da primeira letra da primeira palavra do título, com o objetivo
de destacar o indicativo numérico do capítulo.
As referências devem ser ordenadas alfabeticamente, em fonte Arial tamanho
12 alinhado à margem esquerda do texto, em espaço simples e separadas entre si
por um espaço simples.

3.3 Notas de rodapé

As notas de rodapé devem ser evitadas sempre que possível, no entanto,
quando apontadas no corpo do texto, devem ser indicadas com números arábicos
sequenciais, imediatamente depois da frase a que digam respeito. As notas devem
ser apresentadas no rodapé da mesma página. As referências dos autores
citados no texto devem ser apresentadas no final do texto, não em notas de
rodapé.
Os tipos de notas de rodapé são:
a) notas de referencia: somente utilizadas para indicar a fonte de uma
citação que não ficou clara no texto ou remeter a outras partes da obra
em que o assunto foi abordado, é feita por algarismos arábicos,
devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou
parte;
b) notas explicativas: são usadas para a apresentação de
comentários, explanações ou traduções que não podem ser incluídas
no texto, por interromper a linha de pensamento.
As notas de rodapé são utilizadas apenas nas seguintes situações:
a) indicar a fonte de uma citação que não ficou clara no texto;
b) fornecer a tradução de uma citação importante, ou apontar sua
versão original;
c) fazer observações pertinentes e comentários adicionais;
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d) indicar dados obtidos através de contatos informais;
e) indicar trabalhos apresentados em eventos, mas não publicados.
As notas devem ser digitadas, em fonte Arial 10, dentro das margens, ficando
separadas do texto por um espaço simples de entrelinhas e por filete de 5 cm, a
partir da margem esquerda.
O texto das notas deve ser alinhado, a partir da segunda linha de cada nota,
abaixo da primeira letra da primeira palavra, a fim de destacar o expoente. Também
não deve ser acrescentado nenhum espaço entre as notas, conforme a figura 2 a
seguir.
Figura 2 – Exemplo de nota de rodapé

No texto:
Espera se, desta forma, contribuir para que toda a equipe envolvida diretamente com o
TCC – Professores, orientadores, biblioteca, estudantes pesquisadores e a
coordenação do TCC. ¹
No rodapé:
_______________________
¹ Estão incluídos nesta equipe os acadêmicos convidados para participar das oficinas organizadas e da
Banca Examinadora.

Fonte: Dados do autor

3.4 Indicativos de seção (Títulos)

Indicativo de seção é o numero ou grupo numérico que antecede cada seção
do documento, ou seja, os títulos e subtítulos dos mesmos. Suas regras estão
descritas na NBR 6024:2012 – Informação e documentação – Numeração
progressiva das seções de um documento – Apresentação.
As regras gerais de apresentação devem ser elaboradas da seguinte forma:
a) são empregados algarismos arábicos na numeração;
b) o indicativo de seção é alinhado na margem esquerda, precedendo o
título, dele separado por um espaço;
c) os títulos que ocuparem mais de uma linha devem ser, a partir da
segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do
título;
d) deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária;
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e) o indicativo das seções primárias deve ser grafado em números
inteiros a partir de 1;
f) os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões de um
texto, devem iniciar em folha distinta;
g) não se utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o
indicativo de seção ou de seu título;
h) o texto deve iniciar-se após 1 espaço de 1,5 entrelinhas;
i) todas as seções devem conter um texto relacionado com elas;
j) na leitura oral não se pronunciam os pontos, exemplo: em 2.1.1 , lê-se
dois, um, um.
A figura 3 abaixo representa a sequência indicada até a seção quinária da
numeração progressiva.
Figura 3 – Sequência da numeração progressiva
Seção
primária

Seção
secundária

Seção
terciária

Seção
quaternária

Seção
quinária

1

1.1
1.2

1.1.1
1.1.2

1.1.1.1
1.1.1.2

1.1.1.1.1
1.1.1.1.2

2

2.1
2.2

2.1.1
2.1.2

2.1.1.1
2.1.1.2

2.1.1.1.1
2.1.1.1.2

3

3.1
3.2

3.1.1
3.1.2

3.1.1.1
3.1.1.2

3.1.1.1.1
3.1.1.1.2

Fonte: Dados do autor

3.4.1 Títulos sem indicativo numérico
Os títulos, sem indicativo numérico - errata, agradecimento, lista de
ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumo, sumário,
referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s), devem ser centralizados e
em negrito, em fonte Arial 12.
Os elementos sem título e sem indicativo numérico são:
a) folha de aprovação;
b) dedicatória e;
c) epígrafe.
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3.4.2 Alíneas

Alínea é cada uma das subdivisões de um documento, indicada por uma letra
minúscula e seguida de parêntesis.
Conforme a NBR 6024:2012, quando for necessário enumerar diversos
assuntos de uma seção que não possua título, esta deve ser subdividida em alíneas.
A disposição gráfica das alíneas obedece às seguintes regras:
a) o trecho final do texto correspondente, anterior às alíneas, termina em
dois pontos;
b) as alíneas são ordenadas alfabeticamente. Utilizam-se letras dobradas
quando esgotadas as letras do alfabeto;
c) as letras indicativas das alíneas devem apresentar recuo em relação à
margem esquerda;
d) o texto da alínea começa por letra minúscula e termina em ponto-evírgula, exceto a última que termina em ponto final;
e) a segunda e as seguintes linhas do texto da alínea começam sob a
primeira letra do texto da própria alínea.
Quando a exposição da idéia assim o exigir, a alínea pode ser subdividida em
subalíneas. Neste caso, o texto da alínea que conterá subalínea deverá terminar em
dois pontos.
As subalíneas devem começar por um travessão (−) seguido de espaço e
apresentar recuo em relação à alínea. O seu texto deve começar por letra minúscula
e terminar em ponto-e-vírgula e a última subalínea deve terminar em ponto final, se
não houver alínea subsequente. As linhas seguintes do texto da subalínea começam
sob a primeira letra do próprio texto.
3.5 Paginação
As folhas pré-textuais do trabalho acadêmico, a partir da folha de rosto,
devem ser contadas sequencialmente, mas não numeradas.
A numeração para trabalhos impressos em folha única é colocada a partir da
primeira folha da parte textual, em geral a introdução, em algarismos arábicos, no
canto superior direito, em fonte Arial tamanho 10.
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Para trabalhos impressos em frente e verso, a numeração das páginas deve
ser colocada no canto superior direito, na frente e, no verso deve ser colocada no
canto superior esquerdo.
No caso de o trabalho acadêmico possuir mais de um volume, deve ser
mantido uma única sequência de numeração das folhas, do primeiro ao último
volume.
Havendo apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas de maneira
contínua e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal.
3.6 Siglas e Abreviaturas

Quando aparecem pela primeira vez no texto, a forma completa do nome
precede a sigla ou abreviatura, colocada entre parênteses conforme a figura 4.

Figura 4 – Exemplo de siglas e abreviaturas

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
Ministério da Educação (MEC)
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
Fonte: Dados do autor

3.7 Equações e Fórmulas
Para facilitar a leitura devem ser destacadas no texto utilizando o recurso
itálico, e numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita,
conforme a figura 5.
Figura 5 – Exemplo de equações e fórmulas

x²+y² = z²

(1)

(x²+y²)/5= n

(2)

Fonte: ABNT (2011, p. 11)
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Na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior
(espaço duplo ou mais) que comporte seus elementos (expoentes, índices e outros).
Quando fragmentadas em mais de uma linha, por falta de espaço, devem ser
interrompidas antes do sinal de igualdade ou depois dos sinais de adição, subtração,
multiplicação e divisão.

3.8 Ilustrações
Os tipos de ilustrações mais comuns são: desenhos, esquemas, figuras,
fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, e outros.
Sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra
designativa, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos
arábicos, travessão e do respectivo título, conforme a figura 6 a seguir.

Figura 6 – Exemplo de identificação de ilustrações
Figura 6 – Mouse

Fonte: Dados do autor

Após a figura, na parte inferior, indicar a fonte (é obrigatório citar a fonte,
mesmo que seja produção do próprio autor), legenda explicativa, notas ou outras
informações que o autor julgar necessárias.
O texto indicativo da figura deve ser digitado em fonte Arial tamanho 10,
centralizado. Após a ilustração na parte inferior, indicar a fonte consultada, o
texto deve ser digitado em fonte Arial tamanho 10 a alinhado a esquerda da
figura.
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A ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível
do trecho a que se refere.

3.9 Tabelas e Quadros

As tabelas são tratadas conforme informações contidas nas Normas de
Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Tabelas são ilustrações com dados estatísticos numéricos; os lados,
esquerdo e direito são abertos, as partes superior e inferior são fechadas.
Devem ser citadas no texto e inseridas o mais próximo possível do trecho a
que se referem.
As tabelas devem conter um título por extenso, inscrito no topo da tabela,
para indicar a natureza e abrangência do seu conteúdo digitado em fonte Arial
tamanho 10.
Quando a tabela não for elaborada pelo autor, deve-se citar a fonte de onde
foram extraídos os dados. A fonte deve ser colocada imediatamente abaixo da
tabela em fonte Arial tamanho 10 para indicar a autoridade dos dados e/ou
informações da tabela, precedida da palavra Fonte.
A figura 7 a seguir apresenta um exemplo de tabela.
Figura 7 – Exemplo de tabela

Tabela 2 – Exportações e importações brasileiras de açaí 1998-2001

Produção de açaí

ANO

(toneladas)

1998

1999

2000

2001

Exportações

16,7

18,6

268,9

1814,4

Importações

2.428,8

1.820,7

287,2

252,5

Fonte: Freitas (2003, p. 12)

Fonte: Dados do autor

Os quadros apresentam informações qualitativas (geralmente em forma de
texto, os quatro lados dos quadros devem ser fechados). Os quadros podem ser
entendidos como figura ou ilustração utilizada para a apresentação de informações.
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Devem conter um título por extenso, inscrito no topo da tabela, para indicar a
natureza e abrangência do seu conteúdo digitado em fonte Arial tamanho 10.
A figura 8 abaixo apresenta um exemplo de quadro.
Figura 8 – Exemplo de quadro
Quadro 1 - As Missões do Centro em Função dos Segmentos

SEGMENTO
Produtos

MISSÃO
Assegurar elevada qualidade para os técnicos formados de
modo que eles possam contribuir decisivamente para o
desenvolvimento das empresas.

Serviços

Garantir, quantitativa e qualitativamente, os serviços
prestados, de forma que os mesmos, atendendo as
necessidades das empresas, satisfaçam plenamente as
exigências dos clientes.

Fonte: SENAI.SP. (2002. p.5)

3.10 Citações

De acordo com a ABNT, (2002) citação é a menção de uma informação
extraída de outra fonte.
As citações podem aparecer no texto ou em notas de rodapé.
Não se faz citações no resumo e na conclusão.
As referências dos documentos citados em um trabalho acadêmico devem ser
ordenadas de acordo com o sistema utilizado para citação no texto, conforme a NBR
10520:2002 – Informação e documentação – Citações em documentos –
Apresentação, que recomendamos a sua leitura durante a elaboração do trabalho
acadêmico, pois a seguir citaremos apenas os elementos mais casuais desta norma.
Nas citações, as chamadas são inseridas pelo sobrenome do autor, pela
instituição responsável ou títulos incluídos na sentença, nesse caso são digitadas
em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem em parênteses, devem ser
digitadas em letras maiúsculas.
As citações se dividem nas seguintes categorias:
a) citação direta é quando se transcreve exatamente as palavras de
outro autor consultado, conservando-se a grafia, pontuação, uso de
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maiúsculas e idioma, nesse tipo de citação indica-se o sobrenome do
autor, data e a página. As citações diretas no texto de até três (3)
linhas devem estar contidas entre aspas duplas. Exemplos:
Exemplo 1 – Citação direta

A usinagem a alta velocidade (HSC) utiliza uma velocidade de
corte que induz a uma temperatura suficientemente elevada para
reduzir as propriedades mecânicas do material, tornando-o, mais fácil
de usinar, portanto “a usinagem em alta velocidade depende do
material a ser usinado e da ferramenta de corte, que tem que suportar
temperaturas mais altas” (SCHMIDT, 1999, p. 207).

Exemplo 2 – Citação direta

Segundo Rosário (2005, p.8), o profissional mecatrônico “atuará
na interface entre o sistema produtivo e o sistema gerencial de
empresas”. (2005, p.8)

As citações diretas com mais de três (3) linhas devem ser destacadas com
recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra em fonte Arial tamanho 10 e sem
aspas e digitadas em espaço simples.
Exemplo: Citação direta
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No Brasil a automatização da indústria é bem recente, e
atualmente a indústria brasileira está diante de problemas de
competição internacional devido à facilidade de ingresso de produtos
estrangeiros, estimulado pela globalização da economia. Neste
contexto Rosário diz que:
O consumidor também passou a exigir maior
qualidade dos produtos, razão pela qual a produtividade e a
qualidade passaram a figurar como alvos dos sistemas
produtivos e são entendidas hoje como a única forma de
obter competitividade e sobreviver em um mercado livre, em
que o consumidor é a figura principal. Diante desta situação,
a manufatura ocupa lugar de destaque nesse ambiente e
automação se constitui em um meio de obter qualidade e
produtividade. (2005, p. 30)

b) citação indireta é aquela redigida pelo autor baseado na obra de outro
autor, consistindo em transcrição não textual da(s) idéia(s) do autor
consultado. Indicar apenas a data, não havendo necessidade de
indicação da página e uso de aspas.

Exemplo 1: Citação indireta

Conforme afirma Cruz e Ribeiro (2004) ao redigir a introdução de
uma monografia é necessário ter a certeza de que o tema se encontra
de acordo com as inclinações, possibilidades e tendências daqueles
que se propuseram a desenvolver a pesquisa.

Exemplo 2: Citação indireta

O conceito de controle automático é definido pela teoria de
controle, sendo abordado por muitos autores, tais como Kuo (1982),
Distefano (1978), Ogata (1986), Castrucci (1990), Hunter (1987),
segundo a qual o elemento de ajuste realiza as devidas correções de
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parâmetros internos do sistema, a fim de obter a saída desejada. Cabe
ressaltar que o elemento de ajuste atua sem intervenção humana.

c)

citação de citação, conforme Jung (2005) “é um recurso que permite
a transcrição de trechos de textos, a que não se teve acesso direto, e
que foram citados em outras obras” Neste caso, indicar primeiro o
sobrenome do autor da obra original não consultada, e entre
parênteses a data da obra,seguido da expressão latina apud, (em
itálico) depois o sobrenome do autor, a data e a página onde consta a
citação.
Exemplo: Citação curta e inserida no parágrafo

Conector é um componente que dá continuidade elétrica e
resistência mecânica ao circuito, promovendo a conexão de trechos de
cabos nas emendas e criando ligação entre o cabo e a linha área,
barramento, máquinas, etc.. (SCHMIDT, 1997 apud ZANARDI, 2002, p.
16).

3.10.1 Sistema de chamada
As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada:
numérico ou autor-data. Qualquer que seja o método adotado deve ser seguido
consistentemente ao longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de
referências ou em notas de rodapé, podem-se indicar as citações das seguintes
maneiras:
a) sistema autor-data, onde a indicação da fonte é feita pelo sobrenome de
cada autor seguido da data de publicação do documento e da página da
citação, no caso de citação direta, separada por vírgula e entre
parênteses, o mais simples e o mais indicado em geral.
Exemplo:
No texto:
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“O que lhe faltou de sério na vida guardou-o para a arte”.
(MONTERADO, 1978, p. 187)

Na lista de referências à indicação bibliográfica aparece por ordem
alfabética de sobrenome do autor.

MONTERADO, Lucas de. História da arte: com um apêndice
sobre as artes no Brasil. 2. ed. São Paulo: LTC, 1978.

b) sistema numérico, onde a indicação da fonte é feita por uma numeração
única e consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo à lista de
referências ao final do trabalho ou capítulo, na mesma ordem em que
aparecem no texto. Não se inicia a numeração das citações a cada
página, o sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas
de rodapé. A indicação da numeração pode ser feita entre parênteses,
alinhada ao texto, ou situada pouco acima da linha do texto em expoente à
linha do mesmo, após a pontuação que fecha a citação, como o exemplo a
seguir:

Exemplo:

No texto:
Segundo Rey, “[...] facilita-se a leitura, faz-se economia
de espaço e de trabalho tipográfico.”11
Diz Rui Barbosa: "Tudo é viver, previvendo.” (15)

Na lista de referência os autores têm sua entrada pela ordem de
citação no texto e não a ordem alfabética de sobrenome do
autor.

[11] REY, Luis. Planejar e redigir trabalhos científicos.
2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1993. 318 p
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[15] BARBOSA, Rui. O dever do advogado: carta a
Evaristo de Morais. Rio de Janeiro, EDIPRO, 2007. 79 p.

3.11 Encadernação da Monografia
Após ter apresentado a monografia para a banca e realizada todas as
correções solicitadas pela banca examinadora e pela biblioteca, o aluno deverá
encadernar a monografia seguindo os seguintes parâmetros:
a) encadernar a monografia em capa dura, na cor azul marinho e
impressa em letras douradas e;
b) entregar, juntamente, uma cópia da monografia em CD-ROM com o
arquivo salvo em formato PDF.

3.11.1 Capa dura da monografia

A capa é a proteção externa do trabalho sobre a qual se imprimem as
seguintes informações, pela ordem:
a) nome da instituição de ensino;
b) nome do curso superior;
c) abaixo a titulação do curso de pós-graduação;
d) nome do autor;
e) título do trabalho;
f) subtítulo se houver;
g) local (cidade) da instituição onde é apresentado o trabalho;
h) ano de depósito (da entrega) do trabalho: números arábicos.
A lombada deve conter os seguintes elementos:
a) nome

do

autor

deve

ser

impresso

no

mesmo

sentido

longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada;
b) título: deve ser impresso no sentido longitudinal e legível do alto
para o pé da lombada, esta forma possibilita a leitura, quando o
documento está com a face dianteira voltada para cima;
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c) ano, no sentido horizontal.
A seguir, na figura 9, estilizamos a lombada e a frente da capa de uma
monografia.
Figura 9 – Modelo de capa dura da monografia
JOÃO ANTONIO DA SILVA

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA MECATRÔNICA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL
PÓS-GRADUAÇÃO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

JOÃO ANTONIO DA SILVA

SISTEMA DE CONTROLE

SISTEMA DE CONTROLE

SÃO CAETANO DO SUL
2012
2012
Fonte: Dados do autor
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4 ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO
A estrutura básica de um trabalho acadêmico compreende-se por: elementos
pré-textuais, textuais e pós-textuais.
Nesta estrutura temos elementos obrigatórios e elementos opcionais. Na
disposição abaixo os elementos obrigatórios aparecem destacados em negrito
conforme a figura 10 abaixo.
Figura 10 – Estrutura do trabalho acadêmico
ÍNDICE
ANEXO

PÓS-TEXTUAIS

APÊNDICE

GLOSSÁRIO
REFERÊNCIAS

Primeira página a receber
numeração, no canto superior
direito, em algarismos arábicos.

CONCLUSÃO
DESENVOLVIMENTO

INTRODUÇÃO
SUMÁRIO

TEXTUAIS

LISTA DE
SÍMBOLOS
LISTA DE
ABREVIATURAS E
SIGLAS
LISTA DE TABELAS

Títulos em CAIXA ALTA, fonte Arial
tamanho 12. - Alinhamento centralizado

LISTA DE
ILUSTRAÇÕES

ABSTRACT

PRÉ-TEXTUAIS

RESUMO
EPÍGRAFE
AGRADECIMENTO

DEDICATÓRIA
FOLHA DE APROVAÇÃO

ERRATA
FOLHA DE ROSTO

CAPA

Fonte: Dados do autor

Da folha de
rosto ao
sumário,
páginas
contadas e
não
numeradas
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4.1 Elementos Pré-Textuais

São aqueles que antecedem o texto propriamente dito, com informações que
contribuam para a identificação e utilização do trabalho acadêmico.

4.1.1 Capa (Obrigatório)

Elemento obrigatório da monografia que tem a função de identificar e proteger
as folhas que compõem o corpo do trabalho.
Devem ser elaboradas duas capas sendo uma dura, com a lombada
(conforme figura 9, citada anteriormente), e a outra em folha sulfite branca que
antecede os elementos textuais, conforme indicado a seguir.
Nela são transcritas as seguintes informações, pela ordem em fonte Arial
tamanho 12 e espaço 1,5 entrelinhas, toda a página deve ser digitada em caixa
alta, negrito e centralizada:
a) nome da instituição de ensino;
b) nome do curso superior;
c) abaixo a titulação do curso de pós-graduação;
d) nome do autor;
e) título, deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e
possibilitando a indexação e recuperação da informação;
f) subtítulo

se

houver,

deve

ser precedido

de

dois

pontos,

evidenciando a sua subordinação ao título;
g) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o trabalho;
h) ano de depósito (da entrega) do trabalho: números arábicos.
A seguir as figuras 11 e 12 apresentam modelos de capa para os trabalhos
acadêmicos dos cursos de pós-graduação de Automação Industrial e de Projeto de
Manufatura.
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Figura 11 – Modelo de capa pós-graduação - Automação Industrial

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA MECATRÔNICA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL
PÓS-GRADUAÇÃO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

JOÃO ANTONIO DA SILVA

SISTEMA DE CONTROLE

SÃO CAETANO DO SUL
2012

Fonte: Dados do autor

Fonte Arial:
tamanho 12,
centralizado,
negrito e em
caixa alta.
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Figura 12 – Modelo de capa pós-graduação – Projeto de Manufatura

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA MECATRÔNICA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MECATRÔNICA INDUSTRIAL
PÓS-GRADUAÇÃO EM PROJETO, MANUFATURA E ANALISE DE ENGENHARIA
AUXILIADOS POR COMPUTADOR (CAD/CAM/CAE)

JOÃO ANTONIO DA SILVA

Fonte Arial:
tamanho 12,
centralizado,
negrito e em
caixa alta.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS APLICANDO CAD/CAM/CAE

SÃO CAETANO DO SUL
2012

Fonte: Dados do autor
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4.1.2 Folha de Rosto (Obrigatório)
Nesta folha devem constar todos os elementos que identificam o trabalho;
usar fonte Arial no tamanho 12, como segue:
a) nome completo do autor em CAIXA ALTA e centralizado em negrito;
b) título principal do trabalho, deve ser claro e preciso, identificando o seu
conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação, em
CAIXA ALTA, centralizado em negrito;
c) subtítulo: se houver, precedido de dois-pontos, em letras minúsculas;
d) natureza do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de
curso, etc.) nome da instituição a que é submetido; e objetivo (aprovação
em disciplina, grau pretendido e outros), o texto deve ter um recuo a 7
cm da margem esquerda e ser escrito no modo justificado, em
espaço simples em fonte Arial, tamanho 12;
e) nome do orientador e, se houver, co-orientador;
f) local (cidade), da instituição onde deve ser apresentado o trabalho,
centralizado em negrito;
g) ano de depósito (da entrega) na última linha da folha, centralizado em
negrito;
h) número de volumes, apenas para quando houver mais de um volume,
deve constar em cada folha de rosto a especificação do respectivo
volume.
As figuras 13 e 14 exemplificam as folhas de rosto a seguir.
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Figura 13 – Modelo de folha de rosto – Automação Industrial

JOÃO ANTONIO DA SILVA

SISTEMA DE CONTROLE

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado a Faculdade SENAI de
Tecnologia Mecatrônica como requisito
parcial para obtenção do título de
Especialista em Automação Industrial.
Orientador: Profº. Hamilton da Costa.

Fonte Arial
tamanho12 com
espaço simples

SÃO CAETANO DO SUL
2012

Fonte: Dados do autor
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Figura 14 – Modelo de folha de rosto – Projeto de Manufatura

OSVALDO AUGUSTO VIANA

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO APLICANDO CAD/CAM/CAE

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado a Faculdade SENAI de
Tecnologia Mecatrônica como requisito
parcial para obtenção do título de
Especialista em Projeto, Manufatura e
Analise de Engenharia Auxiliados por
Computador (CAD/CAM/CAE).
Orientador: Profº. Carlos José Mattos.
Fonte Arial
tamanho 12 com
espaço simples

SÃO CAETANO DO SUL
2012

Fonte: Dados do autor

34

4.1.3 Verso da folha de rosto (Obrigatório)
O verso da folha de rosto deve conter os Dados Internacionais de
Catalogação-na-Publicação na parte inferior da página, estes serão elaborados
pelos Bibliotecários da Faculdade na ultima etapa do processo.
Nota: É obrigatória a impressão desta ficha no verso da folha de rosto. A
figura 15 abaixo apresenta um exemplo de Catalogação-na-Publicação.
Figura 15 – Modelo de catalogação-na-publicação

C342u

CAMARGO, Fabiana
O uso do computador na escola: software para o desenvolvimento do
raciocínio nas crianças / Fabiana Camargo. – São Caetano do Sul : SENAI, 2009.
87 p. il.
Orientador: Marina da Silva. Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade
SENAI de Tecnologia Mecatrônica.
1. Computadores. 2. Escolas. 3. Crianças. I. Faculdade SENAI Tecnologia
Mecatrônica. II. Título.
CDD 004.512

Fonte: Dados do autor

4.1.4 Errata (Opcional)

Consiste em uma lista onde são apontadas as folhas e linhas que contém
erros, seguidas das suas devidas correções.
Esse recurso só é utilizado quando a monografia já estiver encadernada e for
constatado erro. Deve ser impressa em folha avulsa, com a referência da publicação
e inserida como encarte, logo após a folha de rosto. A figura 16 a seguir apresenta
um exemplo de errata.
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Figura 16 – Exemplo de errata

ERRATA

SILVA, Vera. Gestão da informação. São Paulo: SENAI, 2001.
Folha

Linha

Onde se lê

Leia-se

06

3ª

rivisão

revisão

27

4ª

publicaao

publicação

30

2ª

atravez

através

35

17ª

proceso

processo

Fonte: Dados do autor

4.1.5 Folha de aprovação (Obrigatório)
Inserida logo após a folha de rosto, deve conter os seguintes dados em fonte
Arial tamanho 12:
a)

nome do autor, em letras maiúsculas, centralizado e negrito;

b)

título do trabalho e subtítulo se houver, em letras maiúsculas,

centralizado e negrito;
c)

natureza do trabalho, em fonte Arial 12, justificado e espaço simples,

ver figuras 17 e 18;
d)

autor com espaço para assinatura, centralizado;

e)

orientador com espaço para assinatura, centralizado;

f)

banca examinadora, se houver, com espaço para assinatura,

centralizado, caso os componentes da banca examinadora seja de outra
instituição de ensino, deverá conter o nome da instituição a que pertence;
g)

local e data de aprovação, centralizado.

As figuras 17 e 18 a seguir apresentam exemplo de folha de aprovação dos
cursos de pós-graduação.
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Figura 17 – Modelo de folha de aprovação – Automação Industrial

OSVALDO AUGUSTO VIANA (Nome do autor)

SISTEMA DE CONTROLE (Título e subtítulo se houver)
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Banca Examinadora
como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em
Automação Industrial.

___________________________
Osvaldo Augusto Viana

Orientador

___________________________
Prof. José Carlos Garrotti

Banca examinadora

___________________________
Prof. Aaaaaaa

___________________________
Prof. Bbbbbbbb

São Caetano do Sul, _____ de ________________2012.

Fonte: Dados do autor
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Figura 18 – Modelo de folha de aprovação – Projeto de Manufatura

LUIZ EDUARDO COSTA (Nome do autor)

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS APLICANDO CAD/CAM/CAE
(Título e subtítulo se houver)

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Banca Examinadora
como requisito parcial para obtenção do título de Especialista em
Projeto, Manufatura e Analise de Engenharia Auxiliados por
Computador (CAD/CAM/CAE).

___________________________
Luiz Eduardo Costa

Orientador

___________________________
Prof. Dagoberto Gregório

Banca Examinadora

___________________________
Prof. Aaaaaaa

___________________________
Prof. Bbbbbbb

São Caetano do Sul, _____de ___________________2012.

Fonte: Dados do autor
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4.1.6 Dedicatória (Opcional)
Espaço reservado para que o autor preste sua homenagem ou realize uma
dedicatória. Deve ser expressa de forma sóbria e breve, com os caracteres
dispostos no modo justificado com recuo de 7 cm da margem esquerda e nos dois
terços (2/3) inferiores da página.
A figura 19 abaixo apresenta um exemplo de dedicatória.
Figura 19 – Exemplo de dedicatória

Modo justificado,
com recuo de 7 cm
da margem esquerda

Aos meus pais Wanderlei e Márcia,
pelo carinho e compreensão.

Fonte: Dados do autor

4.1.7 Agradecimentos (Opcional)

Folha onde o autor faz seus agradecimentos para aqueles que contribuíram
de maneira significativa para o desenvolvimento e elaboração do trabalho.
A palavra AGRADECIMENTOS deve figurar no centro da página em caixa
alta, sem ponto final.
A figura 20 a seguir apresenta um exemplo de agradecimentos.
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Figura 20 – Exemplo de agradecimento

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, aos meus irmãos e amigos o apoio e o incentivo durante a
realização deste trabalho.
Agradeço aos meus professores e orientadores pela ajuda e dedicação.

Fonte: Dados do autor

4.1.8 Epígrafe (Opcional)

Folha onde o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria,
relacionada com o tema do trabalho. Deve ser inserida após a folha de
agradecimentos, com os caracteres dispostos à direita em fonte Arial 12 em itálico
e entre aspas e digitado nos dois terços (2/3) inferiores da página.
A obra citada na epígrafe (autoria) não figura na parte textual do trabalho e,
consequentemente esta não deve constar nas referências.
A figura 21 abaixo apresenta um exemplo de epígrafe
Figura 21 – Exemplo de epígrafe

“O importante da educação não é apenas
formar um mercado de trabalho, mas
formar uma nação, com gente capaz de
pensar”.
José Arthur Giannotti

Fonte: Dados do autor
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4.1.9 Resumo em língua vernácula (Obrigatório)

As regras gerais para a apresentação do resumo são:
a) o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as
conclusões do documento;
b) deve ser composto de uma sequência de frases concisas e objetivas e
não de enumeração de tópicos;
c) recomenda-se o uso de parágrafo único;
d) a primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do
documento;
e) a seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do trabalho
(estudo de caso, análise de situação, etc.);
f) as palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas
da expressão Palavras-chave: separadas entre si por ponto e finalizada
também por ponto;
g) devem-se evitar nos resumos: símbolos, fórmulas, equações, citações
de outros autores, etc.;
h) em sua extensão o resumo deve ter de 150 a 500 palavras.
Consultar a norma NBR-6028:2003 Informação e documentação - Resumo Apresentação. A figura 22 a seguir apresenta um exemplo de resumo.
Figura 22 – Exemplo de resumo

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo a utilização do computador como instrumento
técnico pedagógico para o desenvolvimento cognitivo das crianças em uma escola de
ensino fundamental em São Caetano do Sul. Apresenta também o uso de técnicas
computacionais no cotidiano escolar.

Palavras-chave: Educação. Ensino Fundamental. Computador. Desenvolvimento
cognitivo.
Fonte: Dados do autor
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4.1.10 Resumo em língua estrangeira – Abstract (Obrigatório)

O resumo em língua estrangeira deve respeitar as mesmas características do
resumo em língua nacional. O idioma mais comumente utilizado é o inglês, por ser
internacionalmente reconhecido.
A figura 23 abaixo apresenta um exemplo de resumo em língua estrangeira.
Figura 23 – Exemplo de resumo em língua estrangeira

ABSTRACT

This study aims to use the computer as a technical tool for teaching the cognitive
development of children in an elementary school in Sao Caetano do Sul. It also presents
the use of computational techniques in the classroom.

Keywords: Education. Elementary School. Computer. Cognitive development.
Fonte: Dados do autor

4.1.11 Lista de ilustrações

A lista de ilustrações destina-se a identificar os elementos gráficos, na ordem
em que aparecem no texto, com cada item designado com por seu nome especifico,
travessão, título e o respectivo número da página.
Quando as ilustrações forem menores que 5 (cinco), podem ser elaboradas
na mesma lista, conforme exemplifica a figura 24 a seguir.
Figura 24 – Exemplo de lista de ilustrações

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 – Manipuladores.....................................................................20
Figura 2 – Croqui geral..........................................................................30
Fluxograma 1 – Padronização de atendimento.....................................37
Quadro 1 – Itens de segurança da escada rolante...............................21
Tabela 1 – Modelo de redutor...............................................................55
Fonte: Dados do autor
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Quando o trabalho contiver mais de 6 (seis) tipos de ilustrações diferentes
recomenda-se elaborar uma lista para cada tipo de ilustração (desenhos, esquemas,
fluxogramas, fotografias, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros).
As figuras 25 e 26 abaixo exemplificam uma lista de figuras e tabelas.
Figura 25 – Exemplo de lista de figuras

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Manipuladores.....................................................................20
Figura 2 – Croqui geral..........................................................................30
Figura 3 – CLP......................................................................................34
Figura 4 – Eixo elétrico..........................................................................21
Figura 5 – Servo driver..........................................................................55
Figura 6 – Software supervisório...........................................................57
Figura 7 – Leitor de código de barras....................................................66
Fonte: Dados do autor
Figura 26 – Exemplo de lista de tabelas

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Valores Teóricos......................................................................24
Tabela 2 – Valores Práticos......................................................................28
Tabela 3 – Produção por peça..................................................................30
Tabela 4 – Produção em escala................................................................42
Tabela 5 – Índices de lucro para a empresa.............................................50
Tabela 6 – Comparação entre método utilizado e método proposto.........52

Fonte: Dados do autor
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4.1.12 Lista de abreviaturas e siglas

As formas abreviadas de nomes (siglas e abreviaturas) são utilizadas para
evitar a repetição de palavras usadas com frequência no texto.
Quando forem usadas menos de 06 (seis) siglas e menos de 06 (seis)
abreviaturas deve elaborar uma lista única intitulada “LISTA DE ABREVIATURAS E
SIGLAS”.
Quando ultrapassar a quantidade citada acima o trabalho deve compreender
uma lista própria para abreviaturas e siglas, em ordem alfabética e com a indicação
por extenso do significado de cada termo.
A figura 27 e 28 abaixo apresenta um exemplo de lista de siglas.
Figura 27 – Exemplo de lista de abreviaturas e siglas

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

Fil.

Filosofia

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Fonte: ABNT (2011, p.8)
Figura 28 – Exemplo de lista de siglas

LISTA DE SIGLAS

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

CLP

Controle Lógico Programável

CNC

Comando Numérico Computadorizado

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

LED

Diodo Emissor de Luz

MEC

Ministério de Educação

Fonte: Dados do autor
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4.1.13 Lista de símbolos

Deve ser elaborada de acordo com a ordem de apresentação dos elementos
no texto, acompanhados com os devidos significados.
A figura 29 abaixo exemplifica a lista de símbolos.
Figura 29 – Exemplo de lista de símbolos

LISTA DE SÍMBOLOS

ABC

momentos principais de inércia do rotor sobre os eixos
x,y,z do rotor, respectivamente.

N

velocidade de rotação do eixo do rotor relativa a carcaça

S

operador Lapiaceano

Fonte: Dados do autor

4.1.14 Sumário (Obrigatório)

O sumário é a enumeração, em algarismos arábicos, das seções, capítulos e
subcapítulos, com a indicação das páginas iniciais do texto.
O sumário deve ser localizado como último elemento pré-textual. Se houver
mais de um volume, incluir em cada volume o sumário completo do documento.
A palavra Sumário deve ser escrita em caixa alta e em negrito, de forma
centralizada. Os elementos pré-textuais (agradecimento, resumo, abstract) não
devem aparecer no sumário.
Para a elaboração do sumário deve-se consultar a NBR 6027:2003 Informação e documentação - Sumário - Apresentação.
A figura 30 a seguir apresenta um exemplo de Sumário.
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Figura 30 – Exemplo de sumário

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 12
2 DESCRITIVO ......................................................................................................... 13
2.1 Descrição do processo de controle ..................................................................... 14
2.3.1 Transportador de entrada ................................................................................ 15
2.2 Recursos e materiais .......................................................................................... 20
2.4.1 Controlador lógico programável ....................................................................... 21
2.5 Projeto elétrico .................................................................................................... 22
2.5.1 Memorial de calculo do circuito elétrico............................................................ 23
2.5.1.1 Projeto da interface dos sensores ................................................................. 24
2.6 Projeto mecânico ................................................................................................ 25
2.6.1 Memorial de cálculo dos dispositivos mecânicos ............................................. 27
2.7 Projeto pneumático ............................................................................................. 28
2.7.1 Memorial de cálculo dos dispositivos pneumáticos .......................................... 30
2.8 Cronograma de execução das tarefas ................................................................ 31
3 CONCLUSÃO........................................................................................................ 32
REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 36
APÊNDICE A – Esquema elétrico 1 ....................................................................... 41
APÊNDICE B – Avaliação numérica ...................................................................... 43
ANEXO A – Datasheets dos componentes eletro-eletrônicos ............................. 45

Fonte: Dados do autor

46

5 ELEMENTOS TEXTUAIS

Segundo a NBR 14724:2011, “O texto é composto de uma parte introdutória,

que apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração; o
desenvolvimento que detalha a pesquisa ou estudo realizado; e uma parte
conclusiva.” (ABNT, 2011, p.8).
São considerados elementos textuais:
a)

introdução;

b)

desenvolvimento e;

c)

conclusão.

5.1 Introdução

Onde o autor deve situar seu trabalho, ou seja, apresentar e justificar a
pertinência e relevância de sua pesquisa.
Recomenda-se também que o autor situe seu trabalho no tempo e no espaço
e ainda, forneça informações que ajudem a compreender os objetivos a serem
alcançados com a conclusão deste.
No que se refere a sua estrutura, fazem parte da introdução os seguintes
itens:
a) a indicação do problema(s) e da hipótese(s);
b) objetivos gerais e específicos: o que se pretende alcançar com a
pesquisa;
c) justificativa: corresponde a defesa do tema da pesquisa quanto à sua
importância, relevância e contribuições;
d) metodologia: explicitação dos recursos, métodos e formas utilizadas
para o desenvolvimento do projeto (abordagem, métodos, tipos de
pesquisa, técnicas de coleta, tratamento e interpretação dos materiais
coletados).
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5.2 Desenvolvimento

Parte principal do texto, e mais extensa do trabalho. Aqui o autor descreve e
detalha, de forma clara, sua linha de raciocínio adotada no projeto. Pode ser dividida
em seções e subseções, que variam em função da especificidade e profundidade do
tema ou dos métodos adotados na pesquisa.
Nesta etapa recomenda-se consultar a NBR 10520:2002 Informação e
Documentação - Citações em documentos - Apresentações para citações de outros
autores no texto.
Recomendamos também observar o Capitulo II – Art. 7º do Regulamento para
Elaboração, Apresentação e Avaliação de Monografia, contido no apêndice A.

5.3 Conclusão

Deve-se concluir o trabalho abordando os itens que o autor elaborou ao longo
deste. Nesta parte, o autor se permite relembrar os objetivos que justificaram a
realização da pesquisa (problemas ou hipótese) e os resultados alcançados, de
maneira clara e objetiva, respondendo aos problemas formulados, confirmando ou
negando as hipóteses levantadas na introdução do trabalho.
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6 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

São elementos complementares localizados na última parte do trabalho, com
o objetivo de ajudar na compreensão das idéias apresentadas ao longo do texto.
Compõe-se basicamente por:
a) referências;
b) glossário;
c) apêndices;
d) anexos e;
e) índice.
6.1 Referências (Obrigatório)

As referências devem ser elaboradas de acordo com a NBR 6023:2002 Informação e documentação - Referências - Elaboração.
Devem-se incluir na lista de referências todas as publicações de onde foram
extraídos dados, figuras, tabelas, textos, etc.
Devem ser referenciadas todas as fontes de informação independente de seu
formato: livros, revistas, páginas de Internet, e-mail, etc.
A seguir apresentamos alguns exemplos de referências:
·

Referência de livro com um autor:

MATEUS, César Augusto. C++ Builder 5: guia prático. 2. ed. São Paulo: Érica, 2000. 101 p.

·

Referência de livro com dois autores:

CAPUANO, Francisco Gabriel; IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de eletrônica digital. 28.
ed. São Paulo: Érica, 1998. 528 p.

·

Referência de livro com três autores:

SANTINI, Rodrigo; SANTOS, Camilo Gomes; PASSOS, Rita. Dimensões do lazer e da
recreação: questões espaciais, sociais e psicológicas. 2. ed. São Paulo: Angelotti, 1993.
101 p. (Série Recreação; n.21).
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·

Referência de livro com mais de três autores:

URANI, Aldo. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil.
Brasília: IPEA, 1994. 101 p.

·

Referência com colaboradores, organizadores e editores:

SILVA, Antonio da (Colab.). Métodos e técnicas de escrita. Campinas: Papirus,1987. 102
p.

SOUZA, Hugo. (Org.). Ciência hoje e amanhã: como seguir o futuro. Campinas: Alínea,
1990. 68 p. (Interessante; v.5).

SANTANA, Alceu. (Ed.). A Biblioteca Nacional no Brasil: valores de uma cultura. 2. ed.
Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 2000. 77 p.

·

Referência de documento eletrônico:

ÁCAROS no Estado de São Paulo. In: FUNDAÇÃO TROPICAL DE PESQUISAS E
TECNOLOGIA “ANDRÉ TOSELLO”. Base de Dados Tropical. 1985. Disponível em:
<http://www.bdt.fag.org.br.acaro/sp/>. Acesso em 30 abr. 2002.

·

Referência de parte de monografia:

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, Gustavo (Org.).
História dos Jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
p. 7-16.

·

Referência de publicação periódica como um todo:

REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-
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·

Referência de artigo de periódico:

CÉSAR JUNIOR, Kleos Lenz; VERÍSSIMO, Gustavo de Souza. Primeiros passos para
programar em Autolisp. CADesign, São Paulo, v. 3, n. 25, p. 58, abr. 1997.

·

Referência de artigo de periódico em meio eletrônico:

WINDOWS 98: o melhor caminho para atualização. PC WORLD. São Paulo, n.75, set. 1998.
Disponível em:<http://www.jdg.com.br?abre.htm>. Acesso em: 10 set. 1998.

·

Referência de artigo de jornal:

NAVES, Paulo. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de São Paulo, São Paulo, 26
jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.

·

Referência de Eventos: Congressos, Simpósios, et:

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 20., 1997, Poços de
Caldas. Química: academia, indústria, sociedade: livro de resumos. São Paulo: Sociedade
Brasileira de Química, 1997.
·

Referência de evento em meio eletrônico

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA UFPE, 4., 1996. Recife. Anais
eletrônicos... Recife: UFPE, 1996. Disponível em:
<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais.htm>. Acesso em 21 jan. 1997.

·

Trabalho apresentado em evento

BRAYNER, Antonio. Rui.; MEDEIROS, Carlos. Incorporação do tempo em SGBD orientado
a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo,
Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 16-29.
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·

Referência de Trabalho de Conclusão de Curso:

MORGADO, Marcos. Reimplante dentário. 1990. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso
(Especialização) – Faculdade de Odontologia, Universidade Camilo Castelo Branco, São
Paulo, 1990.

·

Referência de Tese, Dissertação:

ALVES, Simão. A estratégia do ensino-aprendizagem em crianças de fase inicial no
ensino fundamental. 1996. 102 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de
Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

·

Patente:

EMBRAPA. Unidade de Apoio, Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentação
Agropecuária (São Carlos, SP). Paulo Estevão Cruvinel. Medidor digital multissensor de
temperatura para solos. BR n. PI 8903105-9, 26 jun. 1989, 30 maio 1995.

·

E-mail

ALMEIDA, Mario. Fichas para MARC [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por
mtmendes@uol.com.br em 12 jan. 2002.
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6.2 Glossário (Opcional)

Lista de termos de uso específico (termos técnicos da área), em ordem
alfabética acompanhados pelas respectivas definições, cujo objetivo visa facilitar a
compreensão do texto.
Abaixo na figura 31 apresentamos um modelo de glossário.
Figura 31 – Modelo de glossário

Braço articulado: Parte da arquitetura do robô, que permite sua articulação através de
graus de liberdade, formada pela conexão e elos e juntas.

Engenharia simultânea: Metodologia para desenvolvimento de projetos que propõe a
realização de muitos processos do ciclo de desenvolvimento do produto de forma
simultânea.
Fonte: Schmidt (2000, p.15, 23)

6.3 Apêndice (Opcional)

Este recurso é utilizado pelo autor para esclarecer, ilustrar ou documentar
dados e ou informações contidos no trabalho.
É identificado por letras maiúsculas consecutivas, por um travessão e pelo
respectivo título. Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas na
identificação dos apêndices, quando esgotadas as 23 letras do alfabeto.
A figura 32 abaixo apresenta um modelo de apêndice.
Figura 32 – Modelo de apêndice

APÊNDICE A – Questionário elaborado para pesquisa de campo............................78
APÊNDICE B – Resultado em gráficos do questionário aplicado.............................80

Fonte: Dados do autor
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6.4 Anexo (Opcional)

Sua função também é complementar o conteúdo do texto. Os anexos não são
de autoria do responsável intelectual do trabalho. Sua identificação é feita através de
letras maiúsculas consecutivas, por travessões e pelos respectivos títulos.
Devem ser enumerados, identificados e referenciados no texto conforme a
figura 33 abaixo.
Figura 33 – Modelo de anexo

ANEXO A – SN54S182 – Look-ahead carry generators.........................................83
ANEXO B – MM54HC107 Dua J-K Flip-flops with clear…………….……….……….85

Fonte: Dados do autor

6.5 Índice (Opcional)

Lista de palavras ou frases ordenadas, segundo determinado critério, que
localiza e remete às informações contidas do texto, elaborado de acordo com a NBR
6034 Informação e documentação – Índice - Apresentação.
Não confundir com sumário ou lista.
Um exemplo de elaboração de índice pode ser vista na figura 34.
Figura 34 – Exemplo de índice

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 12
Abreviatura
- de edição, 60
- de meses, 112
Siglas
ver Lista de abreviaturas e siglas

Fonte: Dados do autor
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7 CONCLUSÃO
Este manual foi elaborado com o objetivo de colaborar para a melhoria da
qualidade dos trabalhos acadêmicos produzidos pelo corpo docente e discente desta
Escola.
Esperamos que a nossa colaboração ao apresentar, esta proposta, possa
dirimir as dúvidas surgidas durante o processo de realização dos trabalhos
acadêmicos.
Para o aperfeiçoamento e melhoria deste documento queremos contar com a
participação do corpo docente e discente, que através de sua apreciação e
sugestões podem contribuir para que o presente documento possa sempre se
adequar aos padrões normativos estabelecidos e às necessidades específicas de
nossa instituição.
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APÊNDICE A – Regulamento para Elaboração, Apresentação e Avaliação de
Monografia
Pós-Graduação Lato Sensu
Capítulo I
Das Disposições Preliminares
Art.1º Este regulamento disciplina o processo de elaboração, apresentação e avaliação da
monografia, dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade SENAI de Tecnologia
Mecatrônica.
§ 1º Dos conceitos básicos, para efeito deste Regulamento
I.

Monografia

Trabalho de conclusão do curso, elaborado individualmente pelo aluno, com orientação de
um Professor Orientador e submetido à apreciação formal de uma Banca Examinadora.
II. Professor Orientador
Professor Responsável pela orientação e acompanhamento do aluno no desenvolvimento
de sua monografia.
III. Banca Examinadora
Grupo composto pelo Professor Orientador e por dois professores pertencentes ao corpo
docente da faculdade e indicados pela Coordenação do Curso.
Art.2º A monografia é exigida nos cursos de pós-graduação lato sensu, conforme resolução
nº.1 de 08 de junho de 2007 do CNE/CES (Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Superior), sem a qual o aluno não fará jus ao certificado de conclusão do curso.
Art. 3º A monografia tem por finalidade: propiciar ao aluno a oportunidade de integrar e
aplicar os conhecimentos teóricos, práticos e metodológicos obtidos no decorrer do curso.
Capítulo II
Do Tema e Forma
Art. 4º O tema da monografia é de livre escolha devendo ter relação direta com os
conteúdos curriculares do curso.
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Art. 5º A mudança do tema acarretará a necessidade de apresentação de novo projeto e
aprovação do Professor Orientador.
Art. 6º A aprovação de novo tema da monografia não gera qualquer direito com relação a
prazos estabelecidos para entrega da monografia final.
Art. 7º A elaboração da monografia se dá a partir da construção de um projeto de pesquisa,
de acordo com as orientações metodológicas apresentadas na disciplina Metodologia
Científica, ou seja, a estrutura do projeto deverá contemplar:
I.

Introdução (objetivos, levantamento do problema e justificativas comprovando a
necessidade ou a oportunidade do estudo).

II. Desenvolvimento (com a revisão da literatura concernente ao tema do trabalho
acadêmico com o objetivo de situar a monografia e mostrar, mediante argumentos, uma
tese, que é a solução proposta para um problema, relativo ao determinado tema).
III. Conclusões (apresentação das respostas à problemática do tema exposto) e.
IV. As orientações relacionadas no Manual para Normalização e Apresentação de Trabalhos
Acadêmicos da Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica.
Art. 8º A monografia é elaborada no decorrer do curso, podendo ser apresentada para
avaliação da Banca Examinadora, até o prazo máximo de seis meses após o aluno ter
cumprido todos os módulos. O não cumprimento deste prazo impede que o aluno conclua o
curso.
Art. 9º A elaboração da monografia deverá ter o suporte de um Professor Orientador, sob
orientação do Coordenador do curso.
Art.10º A orientação da elaboração da monografia será individual e coletiva.
§ 1º Da orientação do trabalho acadêmico de forma individualizada
I.

O aluno deverá escolher um professor orientador até seis meses antes da conclusão
de todos os módulos previstos na organização curricular do curso;

II.

O professor orientador desenvolverá atividade de orientação de forma sistemática
até o período máximo de seis meses após a conclusão de todos os módulos.

§ 2º Da orientação coletiva
I.

A orientação coletiva se inicia no módulo de Metodologia Científica, principalmente
em relação à construção do projeto de pesquisa, conforme Art.7º;

II.

Tendo como base o Manual para Normalização e Apresentação de Trabalhos
Acadêmicos, o docente da disciplina de Metodologia Científica, orienta sobre a
formatação gráfica do trabalho. A questão técnica/tecnológica envolvida na
monografia é tratada com o professor orientador.
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Art. 11º O Professor Orientador deverá pertencer ao corpo docente da Faculdade e deve
estar envolvido profissionalmente em áreas afins à pesquisa desenvolvida pelo aluno,
podendo cada professor orientar até cinco alunos.
Art. 12º A troca do professor Orientador somente será permitida em casos devidamente
fundamentados, por escrito, encaminhados e aprovados pela Coordenação do curso.
Capítulo III
Do Processo de Desenvolvimento e Avaliação
Art.13º A coordenação do curso, antes do término do último módulo, enviará um cronograma
aos alunos, professores orientadores e à biblioteca, contendo as etapas e os prazos para a
elaboração e entrega da monografia.
§ 1º Das etapas e prazos de entrega da monografia
I.

Entrega da primeira versão da monografia ao Orientador para correções e verificação de
propriedade intelectual, no máximo em 45 (quarenta e cinco) dias após a conclusão dos
módulos.

II. Devolução da monografia ao aluno pelo Orientador com as correções a serem
implementadas por parte do aluno, no máximo em 15 (quinze) dias, ou seja, em 2 (dois)
meses após a conclusão dos módulos.
III. O aluno implementa as correções apontadas pelo orientador e entrega arquivo
eletrônico para nova revisão do orientador, no máximo em 30 (trinta) dias, ou seja, em 3
(três) meses após a conclusão dos módulos.
IV. Implementação das novas correções apontadas pelo Orientador. Após correções o
aluno entrega 1 (um) exemplar encadernado em espiral para a leitura e correções
técnicas por parte da banca examinadora, no máximo em 30 (trinta) dias, ou seja, em 4
(quatro) meses após a conclusão dos módulos.
V. O aluno Implementa as correções técnicas apontadas pela banca, e entrega uma copia
em espiral com as correções dos professores, juntamente com o exemplar anterior para
confirmação da implementação das correções solicitadas. O orientador libera o
documento para formatação final pela biblioteca com assinatura de liberação no próprio
exemplar, no máximo em 30 (trinta) dias, ou seja, em 5 (cinco) meses após a conclusão
dos módulos.
VI. A biblioteca recebe a cópia liberada pelo orientador, mais o arquivo eletrônico referente
a esta cópia e elaborada ficha catalográfica. Realiza a verificação de propriedade
intelectual, formatação e elabora a ficha catalográfica. O aluno implementa as correções
feitas pela biblioteca, e apresenta o trabalho para uma verificação final da biblioteca.
Caso nesta fase exista eventual evidencia de plágio, o aluno terá sua monografia
reprovada. A biblioteca libera o trabalho para a impressão e encadernação em capa
dura. O aluno apresenta o Trabalho de Conclusão de Curso encadernado e a versão em
PDF, na biblioteca e esta autoriza o protocolo na secretaria, assinando o formulário, no
máximo em 30 (trinta) dias, ou seja, no máximo em 6 (seis) meses após a conclusão
dos módulos.
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VII. O aluno faz o protocolo do Trabalho final na secretaria. Entrega versão final impressa
em capa dura, com as devidas assinaturas e data de conclusão, sem as quais não será
feito protocolo na biblioteca. Neste ato entrega também o arquivo em PDF gravado em
um CD, no máximo em 30 (trinta) dias, ou seja, no máximo em 6 (seis) meses após a
conclusão dos módulos.
Art. 14º A monografia será avaliada pela Banca Examinadora composta pelo professor
orientador e por dois outros pertencentes ao corpo docente da Faculdade e indicados pela
Coordenação (Art.1º § - III).
Art. 15º A Banca Examinadora, pela maioria de seus membros, indicará para aprovação ou
não do trabalho final, por meio de nota entre zero e cem, preenchendo o Formulário de
Avaliação da Monografia (Apêndice B) sendo que o aluno (a) será considerado:
·

APROVADO: Nota final igual ou superior a 70,0 (setenta).

·

REPROVADO: Nota inferior a 70,0 (setenta).

§ 1º As observações da banca e dos bibliotecários, por ocasião da finalização da
monografia, deverão ser implementadas pelo aluno com acompanhamento do seu Professor
Orientador. Estes prazos finais serão detalhados no cronograma entregue pela
coordenação.
§ 2º O aluno que não reapresentar a monografia no prazo estipulado, ou não cumprir as
correções, complementações ou alterações solicitadas, pela Banca Examinadora, será
considerado reprovado.
§ 3º O aluno deverá protocolar na Secretaria (Apêndice A) e entregar à Coordenação do
Curso, cópia digital em PDF (CD-ROM) e uma cópia impressa com capa dura na cor azul
marinho, com todas as assinaturas solicitadas na folha de aprovação, ambas para arquivo
da biblioteca. O não cumprimento desta exigência impedirá a emissão de certificado de
conclusão do curso.
§ 4º A Banca Examinadora reprovará sumariamente o aluno cuja monografia esteja
incompatível com a ética científica, especificamente a apresentação de Monografia
elaborada por terceiros, plágio total ou parcial.
Art.16 O Professor Orientador será o responsável pelo preenchimento da ata que deverá ser
assinada pelos membros da Banca Examinadora e entrega à Coordenação, logo após o
término do processo de avaliação.
Art.17 O resultado da avaliação será expresso, por escrito, pela Banca Examinadora, por
meio da “Ata de Avaliação de Monografia” conforme o Apêndice C.
Art.18 Cumpridas as formalidades necessárias à conclusão do curso, o aluno solicitará à
Secretaria da Faculdade, a expedição do seu certificado.
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Capítulo IV

Dos Deveres e Responsabilidades
Art.19 Do Coordenador do Curso
I.

Deliberar sobre as atividades regulares, obedecidas às diretrizes deste regulamento.

II.

Responder às consultas encaminhadas pelos professores orientadores, membros do
corpo docente e outros.

III.

Prestar informação, quando solicitadas, à direção da faculdade.

IV.

Emitir parecer sobre recursos interpostos.

V.

Compor a banca examinadora.

VI.

Realizar reuniões, com os professores orientadores e de metodologia científica.

VII.

Organizar e supervisionar a realização das avaliações, fornecendo os formulários de
avaliação para os membros da banca examinadora.

VIII.

Encaminhar aos bibliotecários, para fins de arquivo, as monografias aprovadas pela
banca examinadora.

IX.

Divulgar este regulamento no início do módulo de metodologia científica.

X.

Receber da secretaria as vias da monografia e encaminhá-las aos membros da
banca examinadora.

XI.

Receber do professor orientador a notificação do cumprimento das correções.

XII.

Elaborar cronograma de entrega da monografia e notificar as partes que não estejam
cumprindo as etapas, alertando-as das consequências previstas neste regulamento.

XIII.

Encaminhar à secretaria – os títulos das monografias, nome e titulação da banca
examinadora, notas obtidas pelos alunos e data da avaliação da monografia.

XIV.

Cumprir este regulamento.

Art.20 Dos Professores Orientadores
I.

Participar de reuniões convocadas pelo Coordenador do Curso.

II.

Orientar o trabalho acadêmico do aluno desde a etapa de elaboração do projeto até
a conclusão da monografia.

III.

Proceder à avaliação da monografia de maneira técnica, científica e ética, cumprindo
este regulamento.

IV.

Receber dos alunos as monografias devidamente corrigidas e verificar se as
correções foram atendidas.

V.

Cada professor poderá orientar até cinco trabalhos acadêmicos simultaneamente.

VI.

Cumprir este regulamento.

Art.21 Dos bibliotecários
I.

Orientar em conjunto com os professores, a formatação gráfica dos trabalhos
acadêmicos.
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II.

Liberação, mediante formulário específico, para protocolo de entrega do trabalho final
na secretaria.

III.

Organizar e manter atualizado o arquivo dos trabalhos acadêmicos.

Art.22 Da Secretaria
I.

Receber dos alunos e encaminhar à Coordenação do curso, três vias da monografia.

II.

Receber dos alunos a cópia digital em PDF (CD-ROM) e cópia impressa com capa
dura da monografia corrigida se for o caso.

III.

Encaminhar os itens mencionados no item anterior à biblioteca.

IV.

Receber do coordenador do curso, a ata de avaliação da monografia.

V.

Emitir o certificado de conclusão dos Cursos de Pós-Graduação.

Art.23 Dos alunos
I.

Indicar o professor orientador de sua preferência.

II.

Elaborar seu projeto de monografia.

III.

Elaborar a monografia conforme definido neste regulamento, respeitando o
cronograma entregue pela coordenação.

IV.

Manter contatos periódicos com o professor orientador para discussão e
aprimoramento de sua pesquisa.

V.

Comparecer em dia, hora e local determinados para receber orientações sobre sua
monografia.

VI.

Cumprir este regulamento.

VII.

Caso o aluno queira “salvaguardar” os direitos autorais de sua monografia sugere-se
o registro da mesma em cartório. A faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica não
permite que as monografias sejam fotocopiadas ou retiradas de sua biblioteca, a não
ser com autorização expressa do autor, conforme o apêndice D.
Capítulo V
Das Disposições Gerais

Art.24 Este regulamento é parte integrante do regimento da Faculdade SENAI de Tecnologia
Mecatrônica, aprovado pelo Ministério da Educação, pela Portaria Nº. 78, de 12.01.2001.
Art.25 Os casos omissos, serão resolvidos pela Direção da Faculdade, em comum acordo,
com a Coordenação do Curso.
Art.26 Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação.

São Caetano do Sul, março de 2012.
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APÊNDICE B – Termo de Entrega de Monografia
TERMO DE ENTREGA DE MONOGRAFIA
Nome:
Endereço:
E-mail:

Fone:

Fax:

Curso:
Título:
Professor Orientador:

TERMO DE ENTREGA DE MONOGRAFIA PARA AVALIAÇÃO

Recebemos do aluno, supra identificado, a monografia de Conclusão do Curso de Pós-Graduação – Lato
Sensu – 1 (uma) via encadernada em espiral, destinadas à avaliação e um arquivo em “Word” em CDROM para verificação da formatação gráfica.

Data: ____/____/____.

__________________________________

_________________________________

Secretaria da Faculdade

Aluno (a)

TERMO DE ENTREGA DE MONOGRAFIA - CORRIGIDAS

Recebemos do aluno, supra identificado, a monografia de Conclusão do Curso de Pós-Graduação – Lato
Sensu, em uma via, em formato PDF (CD-ROM) e uma cópia impressa com capa dura na cor azul
marinho, conforme estabelece o Regulamento de Monografia da Faculdade.

Data: ____/____/____.

__________________________________
Secretaria da Faculdade

_________________________________
Aluno (a)
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APÊNDICE C – Formulário de Avaliação da Monografia

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA MECATRÔNICA

Formulário de Avaliação da Monografia
Curso de Pós Graduação Lato Sensu
Nome do Curso :
Coordenação:
Banca Avaliadora
Professor Orientador:
Professor Indicado: _________________________________________________________________
Professor Indicado: _________________________________________________________________
Nome do(s) Aluno(s):
Turma:
Título da Monografia

Itens de Avaliação

Notas

1. Apresentação impressa ( observância das
referências bibliográficas, mapas, fotos, anexos, etc)

normas

mecanográficas

2. Coerência entre os componentes da Monografia (objetivos,
metodologia, revisão bibliográfica, resultados da pesquisa, conclusões)

e

de

justificativas,

3. Metodologia (explicação clara sobre como foi desenvolvida a Monografia e as
etapas percorridas)
4. Qualidade da redação ( clareza, objetividade, correção ortográfica, etc.)
5. Qualidade da revisão bibliográfica (adequada ao tema, atual, bem explorada,
etc.)
6. Qualidade da pesquisa (adequação dos dados coletados, tabulação e análise de
dados, etc.)
7. Contribuição para o mercado (a proposta da monografia apresenta elevado
potencial de ser disseminada e utilizada por profissionais do mercado)
8. Contribuição para o campo de conhecimento do curso ( se publicada, a
monografia servirá de referência para estudantes e pesquisadores da área)
9. Nota Final (Média das notas anteriores)
Observações:

Avaliador: __________________________ Data e Assinatura _____________________
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APÊNDICE D – Ata de Avaliação da Monografia

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA MECATRÔNICA

ATA DE AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA

Curso de Pós Graduação Lato Sensu
Nome do Curso :
Coordenação:
Banca Avaliadora

Professor Orientador:
Professor Indicado: ________________________________________________________
Professor Indicado: ________________________________________________________
Nome do(s) Aluno(s):

Turma:
Título da Monografia

Banca Avaliadora
Nota Final:

Resultado Final: ( ) APROVADO
( ) REPROVADO

Data: ____/____/____.

Assinatura
(Professor Indicado)

Assinatura
(Professor Orientador)

______________________________
Assinatura
(Coordenador do Curso)

Assinatura
(Professor Indicado)
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APÊNDICE E – Termo de Autorização para Reprodução Impressa e Eletrônica
SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica
Termo de Autorização para Reprodução Impressa e Eletrônica

1. Material bibliográfico ( ) TCC ( ) Monografia ( ) Tese ( )Outros*
*Especificar________________________________________________________________
2. Identificação do documento ( ) Pós-Graduação ( ) Graduação ( ) Docente
Autor(a):__________________________________________________________________
Endereço:_________________________________________________________________
Cidade: __________________ Estado: _______ Telefone: __________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________________________
Curso/Depto.:______________________________________________________________
Título do trabalho:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Subtítulo: _________________________________________________________________
Número de páginas: ________
Data da apresentação: _____/_____/______.
Data de entrega documento à Secretaria: _____/_____/______
Orientador (a):______________________________________________________________
Assinatura: ________________________________________________________________
3. Informações de acesso ao documento
- Apenas para Consulta na Biblioteca? ( ) sim ( ) não
- Pode ser liberado para publicação? ( ) total ( ) parcial ( ) não
Em caso de publicação parcial, assinale as permissões:
( ) Resumo ( ) Sumário ( ) Bibliografia
( ) Capítulos.
Especifique:________________________________________________________________
( ) Outras restrições: ________________________________________________________
Com base no disposto da Lei de Direitos Autorais de n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998,
AUTORIZO a Faculdade SENAI de Tecnologia Mecatrônica, a reproduzir, disponibilizar na
rede mundial de computadores – Internet a obra acima citada, a partir de ____/___/_____,
para fins de leitura e/ou impressão pela Internet a título de divulgação da produção científica
gerada pela Instituição. A partir desta data, e até que manifestações em sentido contrário das
partes determinem à cessação desta autorização.
Local _________________________________, Data ________/______/_________
Assinatura

