ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENSINO
FACULDADE GUILHERME GUIMBALA
CURSO DE DIREITO
MONOGRAFIA – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA:
O Projeto de Pesquisa Monográfica terá os seguintes elementos constitutivos:
a) Capa (o autor, o título do trabalho, a cidade e o ano, nesta ordem, com todos os dados centralizados e
em maiúsculas, distribuída harmoniosamente);
Folha de Rosto, (reproduz a Capa, acrescentando-se as diretrizes do trabalho);

b)
c) Sumário;
d) Contextualização (é a situação da qual o problema/tema está sendo extraído);
e) Delimitação e Objetivos (especificar o tema, partindo do contexto e definindo, objetiva e
claramente, os limites do assunto);
f) Justificativa (porque é importante falar sobre o tema, demonstrando a validade do trabalho, relevância,
utilidade acadêmica e social, bem como sua atualidade);
g) Problematização e Hipóteses (transformar o assunto em perguntas e consultar-se para saber se
possui hipóteses de respostas);
h) Limitações (Detalhar de modo realista quais as restrições que encontrará para a realização da pesquisa
e do trabalho, ou chegar à conclusão de que não há nenhuma limitação);
i) Metodologia (Relacionar as etapas gerais da pesquisa e como serão coletados e organizados os dados);
j) Plano preliminar (sumário provisório da Monografia);
k) Cronograma ( Fazer um cronograma de ação);
l) Previsão Orçamentária; (opcional) e
m) Referências das fontes pesquisadas (relação das fontes utilizadas para elaborar o Projeto e a préseleção do material levantado para a pesquisa monográfica).
NORMAS DE PADRONIZAÇÃO:
O Projeto deverá seguir os requisitos abaixo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Papel A4 branco, impresso de um só lado;
Modo justificado;
Espaço de 1,5cm entrelinhas;
Fonte: 12 - letra Times New Roman ou Arial;
Numeração de páginas ao alto (à direita). Na Folha de Rosto não deve constar
numeração de página, embora entre na contagem;
Parágrafos devem ser de seis toques ou um “tab”;
Margens superior e esquerda devem ser de 3 cm;
Margens inferior e direita devem ser de 2 cm;
Páginas iniciais 5cm;
Títulos das partes do Projeto devem estar alinhados à esquerda, sem recuo, com letras
maiúsculas, em negrito;

k) O Projeto de Pesquisa Monográfica deverá ser entregue em 2 (duas) vias, sendo uma
entregue pelo orientando diretamente para o orientador de conteúdo, e outra para
arquivamento na Faculdade.
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ESTRUTURA DA MONOGRAFIA:
A Monografia deverá conter os seguintes componentes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Capa;
Folha de rosto;
Errata (se necessário);
Folha de Aprovação;
Dedicatória (opcional);
Agradecimentos (opcional);
Citação ou Epígrafe (opcional);
Declaração de Isenção de Responsabilidade;
Resumo em Português (250 palavras, no máximo);
Lista de Ilustrações (se existirem gráficos, tabelas, quadros ou figuras);
Lista de Abreviaturas, Siglas ou Símbolos (opcional);
Sumário;
Introdução;
Desenvolvimento (organização dos capítulos);
Conclusão;
Referências;
Apêndices (se necessário);
Anexos (se necessário).
Glossário (se necessário);
Índice (opcional);
NORMAS DE PADRONIZAÇÃO:

A editoração da Monografia deverá seguir as seguintes regras:
a) Papel A4 branco, com impressão em tinta preta em uma só lado;
b) Modo justificado;
c) Quantidade de páginas da monografia entre o mínimo de 50 e o máximo de cerca de
70 páginas de texto;
d) Espaçamento de 1,5 cm entrelinhas;
e) Notas de rodapé, espaço simples, fonte 10;
f) Fonte: 12 – letra Times New Roman ou Arial;
g) Margens superior e esquerda de 3 cm;
h) Margens inferior e direita de 2 cm;
i) Primeiras páginas 5cm;
j) Numeração de páginas: deve ser feita com números arábicos, ao alto e à direita. As
primeiras páginas, a partir da Folha de Rosto são contadas, mas, não são numeradas;
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k)
l)
m)
n)

Títulos de capítulos devem ser alinhados à esquerda, sem recuo, com letras;
maiúsculas, em negrito, iniciando nova folha;
Nas citações com mais de três linhas, usar recuo de 4cm a partir da margem
esquerda, fonte 10 e espaçamento simples;
Utilizar, preferencialmente, a linguagem impessoal;
A versão definitiva da Monografia deverá ser entregue em CD contendo o
texto corrigido na íntegra, gravada em formato PDF (arquivo único) para
arquivamento na Faculdade. O arquivo deve ser identificado com o nome do/a
acadêmico/a, CD dentro de 01 (uma) caixa. Capa com as seguintes informações:
nome do/a acadêmico/a, curso, turma, título da Monografia e ano. Termo de
Autorização, assinado (caso deseje disponibilizar seu trabalho para consulta).
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RO T EI RO D E A P R E S E NT AÇ ÃO E AV A L IA Ç ÃO D O TR AB A LH O D E
CO N C LU SÃ O D E CU R SO (TCC):
1.

O professor orientador, presidente da banca examinadora, faz a abertura dos trabalhos informando que as
sessões de apresentação de monografias são públicas. Apresenta-se e apresenta o outro integrante da
banca, informando aos presentes o nome do acadêmico e o título do trabalho a ser apresentado.

2. O professor orientador esclarece que:
a) o acadêmico terá de 20 a 30 minutos para fazer a apresentação oral do seu trabalho;
b) cada integrante da banca poderá ter até 05 (cinco) minutos para arguir o acadêmico, que terá, por sua vez,
até 05 (cinco) minutos para manifestar-se em relação ao que lhe foi argüido.
3.

O professor orientador tem a prerrogativa de iniciar a arguição do acadêmico, devendo ordenar os
questionamentos da banca e cronometrar o tempo.

4.

A avaliação da Monografia será registrada em formulários padronizados (Anexos 4 e 5 do Regulamento),
logo após o término da apresentação. A banca examinadora lançará suas notas individuais, de zero a
dez, observando os itens arrolados. A média aritmética será apurada pelo presidente da banca.

5.

Fica conferida aos integrantes da banca a faculdade de realizar a avaliação em conjunto, devendo cada
um deles, no entanto, promover individualmente o lançamento de suas notas na ficha padronizada.

6.

Independentemente do resultado da avaliação (aprovado ou reprovado), todos os campos dos formulários
(Anexos 4 e 5) deverão estar devidamente preenchidos e assinados.

7.

A monografia cuja média:
a) for igual ou superior a 7 (sete), será considerada aprovada;
b) for inferior a 7 (sete), será considerada reprovada;
c) for inferior a 7 (sete), exclusivamente por deficiência na apresentação oral, terá o acadêmico uma
única oportunidade de reapresentá-la no prazo de 7 (sete) dias.

8.

Será considerada igualmente aprovada a Monografia que obtiver avaliação igual ou superior a 7 (sete),
em razão da média aritmética de 2 (dois) dos integrantes da banca examinadora, apurada pelo seu
presidente.

9.

Feita a nova apresentação oral, em razão do previsto na letra “c” do item 7, a mesma banca
examinadora, de posse da ata de avaliação anterior reprovada na apresentação oral, fará a reavaliação e
preencherá novamente, todos os campos dos novos formulários para essa finalidade (Anexos 4 e 5),
considerando-se aprovado o aluno que, na reapresentação oral, obtiver média aritmética igual ou superior
a 7 (sete).

10. O acadêmico que tiver sua Monografia reprovada terá a oportunidade de no prazo máximo de 15
(quinze) dias para refazê-la , naquilo que for anotado pela banca Examinadora e reapresentá-la em nova
data a ser agendada pela Supervisão do TCC, caso não a tiver realizado ou apresentado, inclusive
oralmente perante a Banca Examinadora, será considerado reprovado.
11. O acadêmico que tiver sua Monografia aprovada, na parte escrita, porém com ressalvas da banca, terá a
oportunidade de refazê-la no prazo de 10 (dez) dias, naquilo que for anotado pela Banca Examinadora, e
supervisor(a) do TCC, caso não a tiver realizado a tarefa, será considerado reprovado.
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AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ESCRITA:
ACADÊMICO:
TÍTULO:
BANCA:

DATA:

HORA:
NOTA
ORIENTADOR

ITEM

LOCAL:
NOTA
EXAMINADOR

1. Relevância do tema pesquisado
2. Respeito ao padrão da linguagem
técnico-científica
3. Qualidade das referências
pesquisadas
4. Observação das regras
metodológicas:

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL:
NOTA
ORIENTADOR

ITEM

NOTA
EXAMINADOR

5. Exposição do tema pesquisado
(Oratória e Postura):
6. Respostas às argüições dos
examinadores:
Somatória Geral
SOMATÓRIA (1 A 6):
Médias individuais por examinador
MÉDIAS:
Média Final
MÉDIA FINAL:
Assinaturas:

MENÇÃO:

_____________________
Orientador

_____________________
Examinador
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ATA DE AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA/TCC PELA BANCA EXAMINADORA:
ACADÊMICO:
TÍTULO:
BANCA:

DATA:

HORA:

LOCAL:

COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA:

Professor Orientador: (Presidente)
Examinador:

Os professores examinadores acima referidos, após análise criteriosa e avaliação da
Monografia supracitada, apresentada em audiência pública nesta data, concluem as
atividades nos termos do Regulamento do TCC, e em razão das notas conferidas, atribuem
a nota __________________ e a menção _______________________________________.
Joinville, ___ de ______________ de 20___.
_____________________________________
Orientador/a Presidente
_____________________________________
Examinador
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL:
Ao Professor Supervisor de TCC’s,
Eu, Professor(a)__________________________________________________, encaminho
para seu conhecimento e providências cabíveis, o Relatório de Acompanhamento Mensal
do/a acadêmico/a ____________________________________________________, 5º ano,
turma ____, que se encontra sob minha orientação, declarando estar ciente do
desenvolvimento de sua Monografia, responsabilizando-me pelo acompanhamento de toda
a produção escrita da mesma.
Mês da
Orientação
junho

Dia

Relatório do Orientador de
Visto
Visto
Visto
conteúdo:
Orientador Acadêmico Supervisor

julho
agosto
setembro
outubro
novembro

Ciência da Supervisão de Monografia:_________________________________________
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CONVITE À ORIENTAÇÃO:

Ao/A Prof./a _____ ________________________________________________________

Objetivando a realização do TCC, na modalidade Monografia, o/a acadêmico/a
_________________________________________________________________________,
discente dessa Instituição, freqüentando o 5º ano, turma _____ , convida Vossa Senhoria
para ser o professor orientador, durante a elaboração da Monografia Jurídica intitulada:
_________________________________________________________________________
___________________, cuja cópia do Projeto de Pesquisa segue anexa para sua
apreciação.

Joinville, ____ de _______________ de 20___.

___________________________________________
Assinatura do/a Acadêmico/a
___________________________________________
Assinatura do/a Professor/a Orientador/a
(Aceite e Aprovação do Projeto)

Parecer da Supervisão de TCC’s:___________________________________________
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SOLICITAÇÃO DE CO – ORIENTADOR/A:
Ao/A Professor/a Supervisor de TCC’s,
_________________________________________________________________________,
acadêmico/a dessa Instituição, freqüentando o 5º ano, turma ____, solicita a inclusão de
um/a Co-orientador/a, na pessoa de ___________________________________________,
com

a

seguinte

atividade

profissional

e

titulação

_________________________________________________________________________,
com vistas ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), nos termos do
respectivo Regulamento, pelo seguinte motivo:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Pede deferimento.
Joinville, ___ de ____________ de 20___.

________________________________
Assinatura do/a Acadêmico/a

_________________________________
Assinatura do/a Co-Orientador/a – Aceite

________________________________
Anuência do/a Prof./a Orientador/a

_________________________________
Anuência da Supervisão de TCC’s
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DEPÓSITO DO PROJETO DE PESQUISA MONOGRÁFICA:

Ao/A Professor/a Supervisor de TCC’s,

_________________________________________________________________________,
acadêmico/a dessa Instituição, freqüentando o 5º ano, turma ____, declara estar ciente das
disposições contidas no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC,
submetendo-se a elas e também, àquelas que venham a ser estabelecidas pela Supervisão de
TCC’s e pelo Gestor do Curso de Direito no decorrer dos trabalhos.
Assim sendo, encaminha anexo ao presente formulário, uma via do Convite à Orientação Anexo 7 (e uma via do Anexo 8 – Solicitação de Co-orientador/a, quando houver), e 01
(uma) cópia do Projeto de Pesquisa Monográfica, já aprovado pelo/a professor/a
Orientador/a, para sua avaliação e aprovação.

Joinville, ____ de _______________ de 20___.

___________________________________________
Assinatura do/a Acadêmico/a
_________________________________________
Assinatura do/a Prof. /a Orientador/a

Parecer da Supervisão de TCC’s: ___________________________________________
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DEPÓSITO DO TCC PARA APRESENTAÇÃO À BANCA EXAMINADORA:
Ao/A Professor/a Supervisor de TCC’s,
Declaro ser de minha responsabilidade a orientação do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC)/ Monografia Jurídica, do/a Acadêmico/a ________________________________
_________________________________________________________________________,
do 5º ano, turma ____, intitulado/a _____________________________________________
_________________________________________________________________________
o/a qual está sendo depositado nesta data, em 4 (quatro) vias, encadernadas em espiral.
Assim sendo, solicito que a presente Monografia seja submetida perante a Banca
Examinadora para avaliação da apresentação escrita e oral, nos termos que dispõe o
Regulamento de TCC desta Faculdade.
Atenciosamente,
Joinville, ____ de _______________ de 20___.

___________________________________________
Nome e Assinatura do/a Prof. /a Orientador/a
___________________________________________
Assinatura do/a Acadêmico/a

Recebido em: _______/_______/________.

Visto:___________________________
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SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE TEMA:

Ao/A Professor/a Supervisor de TCC’s,
_________________________________________________________________________,
acadêmico/a dessa Instituição, freqüentando o 5º ano, turma ____, solicita a mudança de
tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ciente de que deve entregar novo projeto,
que se encontra anexo, atendendo os requisitos do artigo 22 da Resolução n. /2009, pelo
seguinte motivo:___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Novo Tema: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pede deferimento.
Joinville, ___ de ____________ de 20___.

________________________________
Assinatura do/a Orientando/a

______________________________
Anuência do/a Prof./a Orientador/a

* Anexo: Novo Projeto de TCC
Parecer da Supervisão de TCC’s: _____________________________
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SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR/A ORIENTADOR/A:

Ao/A Professor/a Supervisor de TCC’s,
_________________________________________________________________________,
acadêmico/a dessa Instituição, freqüentando o 5º ano, turma _______, solicita a
substituição do/a atual Orientador/a, Professor/a
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
pelo/a Professor/a ______________________________________________________, pelo
seguinte motivo:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Pede deferimento.
Joinville, ___ de ____________ de 20___.
_______________________________
Assinatura do/a Acadêmico/a
_______________________________
Anuência Prof./a Orientador/a

____________________________________
Assinatura do/a novo/a Prof./a Orientador/a - Aceite
____________________________________
Anuência da Supervisão do TCC
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DEPÓSITO DA VERSÃO DEFINITIVA DA MONOGRAFIA:

Ao/A Professor/a Supervisor de TCC’s,

_________________________________________________________________________,
acadêmico/a dessa Instituição, freqüentando o 5º ano, turma ___, encaminha anexa uma via
da

versão

definitiva

da

Monografia

Jurídica,

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
bem como um CD com a mesma gravada na sua íntegra em formato PDF arquivo único,
para que sejam arquivados junto à Faculdade Guilherme Gimbala, bem como o Termo de
Autorização assinado (caso deseje disponibilizar seu trabalho para consulta).
Joinville, ____ de _______________ de 20___.
___________________________________________
Assinatura do/a Acadêmico/a
___________________________________________
Nome e Assinatura do/a Prof./a Orientador/a

Protocolo da FGG: __________________________ Data: ______/______/______.

