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RESOLUÇÃO Nº 101, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.

O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE DIREITO do Campus de Três 
Lagoas da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, reunido no dia 07 de 
julho de 2016 em Reunião Extraordinária e no uso de suas atribuições legais, resolve:

 Art. 1º Aprovar o Regulamento Da Comissão De Trabalho De Conclusão De 
Curso  dos Cursos  de  Direito  do  Campus  de  Três  Lagoas  da  Fundação 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nos termos do anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
             

Aldo Aranha de Castro
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Anexos da Resolução nº 101 do Colegiado de Curso dos Cursos de Direito – 
CPTL/UFMS, de 30 de agosto de 2015.

REGULAMENTO DA COMISSÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO

Capítulo 1 – Da Comissão Permanente do Trabalho de Conclusão de Curso

Art.  1º.  A  Comissão  Permanente  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  doravante 
denominada CPTCC, será composta por no mínimo 03 (três) docentes efetivos do Curso 
de Direito e 01 (um) representante discente do Curso de Direito.

Art.  2º.   Os  membros  docentes  da  CPTCC serão  escolhidos  por  sufrágio  direto  e 
universal  entre  os  docentes  efetivos  do  Curso,  por  processo  deflagrado  pela 
Coordenação de Curso, salvo inscrição de candidatos em número equivalente ao número 
de vagas, onde haverá apenas a homologação do candidato como membro.

Parágrafo único:  O docente  da  disciplina  Introdução à  Metodologia  da  Pesquisa  é 
membro nato da CPTCC, tendo preferência para presidi-la.

Art. 3º. Os membros discentes serão escolhidos por sufrágio direto e universal entre os 
acadêmicos  do  Curso  em  processo  deflagrado  pelo  Centro  Acadêmico  ou  na  sua 
ausência pela Coordenação de Curso.

Art. 4º.Caberá ao Colegiado de Curso, em não havendo inscritos no processo eleitoral, 
indicar os membros da CPTCC tanto para representação docente, quanto discente.

Art. 5º. A CPTCC tem por finalidade:
I – criar o manual de normalização dos Trabalhos Acadêmicos a serem apresentados 
perante  o  Curso  de  Direito  da  UFMS/CPTL  para  aprovação  pelo  Núcleo  Docente 
Estruturante e Colegiado de Curso;
II  –  estabelecer  procedimentos  normativos  para  desenvolvimento,  elaboração, 
apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso;
III  –  estabelecer  calendário  permanente  do  trabalho  de  conclusão  de  curso  o  a  ser 
amplamente divulgado no início de cada semestre aos discentes do curso de direito;
IV – sistematizar o processo de escolha de orientador e orientando, por meio da divisão 
das temáticas por área e afinidades, criando mecanismos de informação e divulgação;
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V  –  sistematizar  o  processo  de  composição  das  bancas,  bem  como  documentação 
necessária, inclusive a certificação dos membros e orientadores;
VI - outras atribuições delegadas pela coordenação ou colegiado de curso referentes ao 
trabalho de conclusão de curso.

Art. 6º. São atividades da CPTCC:
I – realizar reuniões ordinárias e extraordinárias em periodicidade condizente com a 
demanda;
II – divulgar o edital para chamada de orientadores aos docentes efetivos do curso;
III –divulgar o calendário permanente do trabalho de conclusão de curso;
IV – informar aos discentes as obrigações referentes ao trabalho de conclusão de curso;
V  –  revisar  o  regulamento  periodicamente  conforme  as  necessidades  do  curso  e 
qualitativas para orientação;
VI – dar cumprimento às finalidades da CPTCC atribuindo atividades aos técnicos.

Capítulo 2 – Dos Orientadores 

Art. 7º. Poderá ser orientador do trabalho de conclusão de curso, docente efetivo da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus  Três Lagoas, que mantenha ou 
tenha mantido alguma vinculação com o curso.

§1º. Para ser orientador, o docente deverá apresentar sua inscrição conforme edital a ser 
publicado no último mês de cada semestre, indicando o número de orientações possíveis 
e a área de concentração de orientação do docente.
§2º.Em razão da especificidade da disciplina e atentando à qualidade da orientação e 
área de concentração de orientação do docente,  não poderá ser estabelecido número 
mínimo de alunos por professor.
§3º.  No ato da confirmação presencial  da matrícula,  para cursar TCCI o acadêmico 
deverá apresentar o Termo de Aceite pelo orientador.
§4º. O número de orientação por orientador é limitado a 09 (nove) discentes por ano, 
não  podendo  exceder  a  05  (cinco)  discentes  por  turma,  escolhidos  dentre  as 
candidaturas apresentadas.
§5º. A orientação a que se refere este artigo inclui a disciplina Trabalho de Conclusão 
de Curso I (TCCI) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCCII).
§6º. O aceite pelo orientador no TCCI estende-se ao TCCII.

Art.  8º. A atividade  da orientação  compreende  a  definição  do tema,  elaboração  do 
projeto de pesquisa até a conclusão do trabalho de conclusão de curso.

Coordenação do Curso de Direito – UFMS/CPTL
Av: Ranulpho Marques Leal, 3484 – Caixa Postal 210 – Distrito Industrial

Fone: 67 3509-3761 - CEP 79600-100 - Três Lagoas -  MS 
http://www.cptl.ufms.br  e-mail: dir.cptl@ufms.br



02/09/2016

BS N° 6368
Pg. 62

 Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Art. 9º.  Compete ao orientador:
I – estabelecer cronograma de desenvolvimento para orientação de acordo com o anexo 
I;
II – informar o parâmetro de normatização da ABNT em vigor para o TCC;
III – avaliar a aptidão do trabalho pelo acadêmico para submissão à banca;
IV – fazer cumprir os prazos previstos no cronograma;
V – presidir a banca examinadora ficando responsável pelo preenchimento da ata, que 
deverá ser por ele entregue na Secretaria, logo após o termino da sessão;

Capítulo 3 – Dos orientandos

Art. 10. Poderá ser orientando do Trabalho de Conclusão de Curso o discente que tiver 
concluído ao menos 80% (oitenta) por cento da carga-horária total do curso.

Art 11.Ao orientando compete:

I – Candidatar-se conforme edital de Trabalho de Conclusão de Curso publicado com a 
indicação do número de vagas e área de orientação do docente;
II - Realizar uma pesquisa científica para elaboração do trabalho de conclusão de curso, 
na área jurídica, individualmente, respeitando as normas técnicas, éticas e criminais;
III  –  cumprir  as  normas  do  manual  de  normatização  do  Curso  de  Direito  da 
CPTL/UFMS e normas da ABNT em vigor, conforme anexo II; 
IV - Cumprir os prazos previstos no cronograma;
V - Observar a legislação vigente referente à violação de direito autoral;
VI- Comparecer às reuniões de orientação fixadas pelo professor orientador, munido da 
respectiva ficha de acompanhamento de orientação, cujo preenchimento é seu ônus;
VII - Encaminhar ao professor da disciplina de metodologia três (03) exemplares do 
Trabalho de Conclusão de curso dentro do prazo previsto no cronograma;
VIII  -  Apresentar-se  perante  a  banca  examinadora,  para  defesa  de  seu  trabalho  de 
conclusão de Curso, pelo tempo máximo de 20(vinte) minutos, em data previamente 
ajustada e publicada em edital.

Capítulo 4 -  Do Trabalho de Conclusão de Curso 
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Art. 12. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser elaborado conforme o disposto 
no  Projeto  Político  Pedagógico  do  Curso  de  Direito  (PPC),  como  parte  de  sua 
integralização.
Art. 13. O TCC deverá ser realizado em conformidade com este Regulamento e seus 
anexos e será dividido em Trabalho de Conclusão de Curso I (TCCI) e Trabalho de 
Conclusão (TCCII). 
Art. 14. O Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivos o desenvolvimento 
pelo  discente  da  aptidão  para  a  pesquisa e  de  auferir  o  aprendizado dos  conteúdos 
ministrados ao longo da graduação bem como de verificar o senso crítico e a capacidade 
de análise. 
Art. 15. O Trabalho de Conclusão de Curso é realizado por meio de pesquisa individual 
orientada.   
§1º. O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser necessariamente de temática jurídica e 
seguir as normas da ABNT vigentes. 
§2º.  A entrega deverá ser feita  em 03 vias impressas encadernadas em espiral  preta 
juntamente com um CD (com gravação em pdf). 

Capítulo 5 – Da Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso

Art.  16.O Trabalho de Conclusão de Curso será avaliado por banca examinadora  a 
composta  por 3 (três) examinadores  conforme Capítulo  6 deste  Regulamento,  sob a 
presidência do orientador.

Art.  17.  O Trabalho  de Conclusão de  Curso será perante  a  banca examinadora  em 
sessão pública previamente designada no edital.

§ 1º. O examinando terá prazo de até 20 (vinte) minutos para defesa de seu trabalho, 
podendo  utilizar  dos  meios  necessários  para  este  mister,  responsabilizando-se 
integralmente por eles, inclusive no tocante a eventuais falhas e/ou omissões;
§ 2º. Cada examinador disporá de prazo de até 10 (dez) minutos para indagações, não se 
computando neste as respostas do examinando, que terá prazo não inferior a 10 (dez) 
minutos para as respectivas respostas;
§ 3º. Os casos omissos serão decididos pelo presidente da sessão de defesa.

Art. 18.  A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso será representada por dois 
graus de avaliação.
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§1º.  O  grau  de  avaliação  referente  à  elaboração  da  parte  escrita  do  Trabalho  de 
Conclusão de Curso é limitado a 6,0 (seis) pontos e o da defesa oral  (apresentação) 
perante a banca a 4,0 (quatro) pontos.
§2º. A avaliação final será representada pela média aritmética da soma dos graus de 
qualificação de cada membro da banca, compondo um único grau, não sendo permitida 
a divulgação individual de atribuição de cada examinador.
§3º. Para a composição do resultado final, o presidente da sessão deverá suspender os 
trabalhos  públicos  com o objetivo  de  estabelecer  a  reunião  das  fichas  de  avaliação 
individual  de  forma  a  permitir  a  divulgação  do  resultado  final  único  da  banca 
avaliadora.
§4º.O resultado final da avaliação deverá ser apresentado ao final da sessão pública.

Art. 19. Para a aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso, o acadêmico terá que 
obter grau igual ou superior a 7,0 (sete), correspondente à média descrita no §2º do 
artigo antecedente.

Art. 20. A banca examinadora poderá exigir correções no TCC e estabelecer prazo de 
cinco (05) dias para depósito da versão definitiva em via digital (CD) junto à Secretaria 
do Curso.

Art. 21. Sendo insuficiente o grau atribuído à avaliação do Trabalho de Conclusão de 
Curso, o acadêmico poderá fazer nova apresentação e defesa oral de seu trabalho no 
período letivo subsequente. 

Capítulo 6 - Da composição das bancas

Art 22. A banca examinadora será composta por três examinadores, sob presidência do 
professor orientador.

Art. 23.  Poderão compor a banca examinadora os docentes referidos no art.  7º bem 
como os docentes substitutos, respeitando o limite máximo de participação de acordo 
com a fórmula:  Número de Acadêmicos (NA) dividido pelo Número de Professores 
(NP) igual a X mais 1 (NA/NP=X+1).

Parágrafo  único. A  participação  de  membro  externo  ficará  condicionada  à 
apresentação prévia de pedido justificado pelo professor orientador ao Colegiado do 
Curso de Direito, o qual deliberará.
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Art. 24. Compete ao presidente da banca examinadora:

I- Indicar, no termo de depósito do TCC, os membros que comporão a banca, o dia e o 
horário,  escolhendo  os  membros  dentre  aqueles  que  manifestarem  interesse  na 
participação da respectiva banca, em lista a ser disponibilizada previamente, contendo a 
relação dos temas e discentes a serem avaliados. 
II – Conduzir a sessão de defesa pública do TCC;
III - Ao final da sessão, suspendê-la para reunir os membros da banca para a atribuição 
das respectivas notas e preenchimento da ata de defesa e fichas de avaliação;
IV – Divulgar o resultado final ao discente;
V-  Encaminhar a ata de defesa e fichas de avaliação à Secretaria do Curso de Direito. 

Art. 25. A banca examinadora deverá atentar-se aos critérios de avaliação conforme 
ficha de avaliação constante do Anexo.

Capítulo 7 – Das Sanções Administrativas 

Art. 26. A reprovação no TCCII ocorrerá nas seguintes situações:

I – Evidenciada a existência de fraude ou insuficiência de conteúdo, ou ainda a não 
entrega dos trabalhos exigidos em cada fase de desenvolvimento, segundo cronograma 
estabelecido pelo professor orientador ou pela Comissão;
II – A não entrega dentro do prazo da versão final do TCC, atendendo as pendências 
observadas pela Banca Examinadora, nos moldes estabelecidos por esse regimento;
III  –  Média  inferior  a  7,0  (sete)  na  apresentação  final  do  TCC  perante  a  Banca 
Examinadora;
IV – Anulação da sessão de apresentação do TCC por irregularidades;
V – Ausência à apresentação oral, sem motivo justificado;
VI – Ausência superior a 25% das reuniões e orientações estabelecidas pelo professor 
Orientador;
Parágrafo único. A reprovação por fraude não exclui as outras punições disciplinares 
previstas no Regulamento Disciplinar do Corpo Discente da UFMS além das demais 
cominações legais cabíveis.

Art. 27. Não há recuperação da nota atribuída ao TCC, uma vez que a reprovação, nos 
casos em que houver, será definitiva.
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Art. 28. O professor orientador deve examinar criteriosamente o TCC, podendo impedir 
a apresentação perante a Banca Examinadora, se constatar que o trabalho não preenche 
os requisitos formais e de conteúdo.

Art.  29.  Impedido  de  apresentar  o  TCC  por  critério  do  professor  orientador,  ou 
reprovado pela Banca examinadora, o orientando obriga-se a matricular-se novamente 
na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II ou sua equivalente.

Art. 30. O orientando que não obtiver a aprovação na defesa do TCC, não poderá colar 
grau, ainda que tenha cumprido todos os demais requisitos.

Capítulo 8 – Das Disposições Finais

Art. 31. Compete ao orientando atentar para os crimes contra a propriedade imaterial, 
especificamente os crimes contra a propriedade intelectual, e a consequente violação de 
direito  autoral  previsto  no  Código  Penal  e  na  Lei  9610/98,  sendo  o  conteúdo  dos 
trabalhos de inteira responsabilidade do autor.

Art. 32. À banca examinadora cabe encaminhar ao Colegiado de Curso, por escrito, a 
identificação  de  violação  de  direito  autoral  no Trabalho de  Conclusão de Curso  do 
acadêmico devidamente fundamentado.

Art.  33.  A decisão  da  banca  examinadora,  salvo  vício  formal  ou erro  manifesto,  é 
irrecorrível.

Art. 34. A apresentação e defesa do TCC será exigida como requisito para a conclusão 
do curso.

Art. 35. Os casos não previstos neste regulamento serão encaminhados e deliberados 
pelo Colegiado de Curso.

Art. 36. Este regulamento entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as 
disposições  gerais  e  especiais  que  regulem  em  contrário  ou  de  forma  diversa  esta 
matéria.
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ANEXO I
DO CALENDÁRIO PERMANENTE DO TCC

Início das atividades de orientação de TCC Atividade
Entre a 12ª e 13ª semana do período letivo Publicação  do  edital  de  área  de 

concentração de orientação e número 
de vagas disponíveis 

Entre 14ª e 15ª semana do período letivo Candidatura do aluno ao edital
Na 16ª semana do período letivo Divulgação do resultado do aceite 

pelo professor orientador, constando 
os alunos selecionados

TCC II
Depósito do TCC na secretaria do curso 
(mediante recebimento de protocolo)

Entre a 10ª e 12ª semanas do período letivo

• Entrega de 3 (três) exemplares 
impressos;

• Entrega da ficha de 
acompanhamento de orientação 
preenchida e assinada;

• Entrega da ficha dos 
procedimentos para a banca 
examinadora preenchida e 
assinada pelo orientador. 

• Entrega do termo de depósito 
preenchido e assinado;

• Entrega do termo de 
autenticidade preenchido e 
assinado pelo aluno.

Entre a 13ª e 14ª semana do período letivo • Divulgação do edital constando 
data, horário, local  e membros 
da comissão examinadora

A partir da 15ª semana até 03 semanas antes 
do término do período letivo

• Período para apresentação e 
defesa oral do TCC perante à 
banca examinadora.
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     ANEXO II
A- Artigo

TÍTULO DO TRABALHO EM PORTUGUÊS. FONTE 16, CENTRALIZADO, 
NEGRITADO E EM LETRAS MAÚSCULAS

TÍTULO DO TRABALHO EM INGLÊS (nas mesmas regras)

Sumário  contendo  as  partes  do  trabalho.  Os 
itens  devem  ser  separados  por  ponto.  O 
espaçamento  entre  linhas  é  simples.  O 
parágrafo será em 7 cm, justificado. O artigo 
deverá  conter  introdução,  desenvolvimento, 
conclusão e referência final.

Nome do aluno (fonte 12, centralizado, negrito)

Nome e titulação do orientador (fonte 12, centralizado, negrito)

RESUMO (entre 100 e 250 palavras)

Este  resumo  é  do  tipo  informativo,  ou  seja,  aquele  que  contém  os  objetivos,  a 
justificativa, os materiais, fontes e métodos utilizados, os resultados e as conclusões da 
pesquisa, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Não 
tem  parágrafo  e  o  espaçamento  é  simples.  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Palavras- chave: Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx. (entre três e cinco 
palavras-chave em negrito separadas por ponto)
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ABSTRACT
This summary is of informative type , ie the one that contains the objectives, rationale, 
materials, sources and methods , results and conclusions of the research, so that it can 
even dispense with consulting the original. Has no paragraph and the spacing is simple. 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx.
Key- Worlds: Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx.

 
INTRODUÇÃO

Representa uma visão geral do trabalho, que deve desencadear o interesse por 

parte dos leitores sobre o tema em discussão. Neste item devem ser apresentados o tema 

e a problemática a serem investigados. Obrigatoriamente deve conter os objetivos, a 

justificativa, as fontes da pesquisa e a metodologia utilizada.

FORMATAÇÃO DO TRABALHO

Como  normas  gerais  para  a  formatação  do  artigo  deve-se  observar  as 

determinações  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  e  os  pontos  abaixo 

destacados:

• Margem superior: 3,0 cm;

• Margem esquerda: 3,0 cm;

• Margem inferior: 2,0 cm;

• Margem direita: 2,0 cm;

• Entre linhas, o espaço: 1,5; 

• Fonte tipo: Times New Roman; 
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• Formato de papel: A4 (cor branca);

• Parágrafo de 1,5 cm;

• Citação de fontes: sistema autor/data; 

• Texto na cor preta;

• Fonte tamanho 12 para o texto;

• Fonte tamanho  11 para citação longa, nota de rodapé e paginação;

• Fonte tamanho 10, em negrito, para legendas de figuras e tabelas;

• Deve-se numerar  e  contar  a  partir  da  primeira  folha.  Não há  anexos. 

Informações extras podem ser inseridas nas notas explicativas; 

• Usar itálico somente para palavras estrangeiras;  utilizar aspas somente 

para frase de outra pessoa e apenas o negrito para destacar palavras ou frases 

inteiras; 

• Todos  os  verbos  devem  ser  colocados  na  3ª.  pessoa  do  singular 

(impessoalidade  do  trabalho  científico).  Exemplo:  (certo)  Pensa-se  que  este 

tributo pode ser cobrado inclusive das pessoas físicas; (errado) Pensamos que 

este tributo pode ser cobrado inclusive das pessoas físicas;

• Todo título deve expressar adequadamente o recorte temático- jurídico da 

pesquisa. Ou seja, o assunto necessariamente deve estar delimitado quanto ao 

espaço, ao tempo e ao enfoque dado ao assunto;

• No caso das citações de até quatro linhas,  encerrá-las entre aspas; em 

citações com mais de três linhas deve-se observar o recuo de 4 cm da margem 

esquerda, espaçamento simples, fonte menor, sem parágrafo, sem aspas e sem 

itálico.

CONCLUSÃO ou CONSIDEAÇÕES FINAIS 
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O autor poderá elaborar uma conclusão com resultados, críticas ou manifestação 

pessoal (sempre com verbo na 3ª pessoa do singular) ou pode elaborar as considerações 

finais que são um apanhado geral do assunto abordado. 

REREFÊNCIAS FINAIS (deve-se seguir as normas vigentes da ABNT) 
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Epígrafe:  é  uma  peça  opcional,  em  fonte  12, 
espaço simples, recuada em 7 cm em que o aluno 
transcreve  uma  frase  de  sua  escolha,  de  autor 
conhecido  ou  não,  que  deve,  necessariamente, 
dizer  respeito  ao  assunto  tratado  na  monografia 
(sem  itálico,  sem  aspas,  com  espaçamento 
simples).

Coordenação do Curso de Direito – UFMS/CPTL
Av: Ranulpho Marques Leal, 3484 – Caixa Postal 210 – Distrito Industrial

Fone: 67 3509-3761 - CEP 79600-100 - Três Lagoas -  MS 
http://www.cptl.ufms.br  e-mail: dir.cptl@ufms.br



02/09/2016

BS N° 6368
Pg. 77

 Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

RESUMO
(Centralizado, negrito, fonte 12, letras maiúsculas) 

O resumo é um texto em fonte 12, espaço simples, sem parágrafo e contém os objetivos 
da  pesquisa,  a  justificativa,  as  fontes,  o  método  empregado  e  a  conclusão  (ou 
considerações finais). Lembrando que o resumo, a introdução e a conclusão não podem 
conter citação. O resumo contém entre 100 e 200 palavras. A próxima página é a do 
resumo  na  língua  inglesa,  ou  seja,  o  abstract  .  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Palavras- chave: Trabalho científico. Monografia. Normas para elaboração.
(As palavras- chave são no número de 3 e no mínimo e 5 no máximo; são separadas por 
ponto,  são em negrito e com espaço simples se passar de uma linha)
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ABSTRACT
(Centralizado, negrito, itálico, fonte 12, letras maiúsculas)

The summary is a text in font size 12, single space, no paragraph that contains the title 
of the paper, the objectives, the rationale, the sources, the methodology and conclusion 
(or closing remarks). Recalling that the abstract, introduction and conclusion can not 
contain  quotation.  Should contain  between 100 and 200 words.  The next  page  is  a 
summary in  English,  which is  called abstract.  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Keywords: Scientific work. Monograph. Standards for preparation.
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INTRODUÇÃO
(centralizado, negrito, fonte 12, letras maiúsculas) 

A introdução deve conter os objetivos, a justificativa, as fontes de pesquisa e a 

metodologia  empregada.  Deve  ter  um estilo  claro,  passeando  pela  ideia  central  do 

trabalho, assim como pelo seu desenvolvimento. Porém, não menciona a conclusão e 

não contém citação.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx.
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1 NORMAS PARA CITAÇÃO

Quando o aluno for escrever uma frase ou várias frases que não são suas, deve 

citar corretamente a fonte da informação, observando a adequada formatação. Esta pode 

ser direta ou indireta. Direta é aquela que copia integralmente o texto do outro autor, 

inclusive mantendo eventuais erros de digitação, de ortografia ou outros. Indireta é a 

citação  na  qual  o  aluno lê  o  texto  do  outro  autor  e  o  reescreve  com suas  próprias 

palavras (também é chamada de paráfrase). 

Se a  transcrição  for  de uma citação  direta  curta  (até  4  linhas)  o  aluno deve 

colocá-la entre aspas (sem itálico). Se, porém, a citação direta for longa (acima de 4 

linhas),  então  o  aluno  deverá  recuá-la  em  4  cm,  com  espaçamento  simples,  sem 

parágrafo, fonte menor  (10 ), sem aspas e sem itálico - pois. Como no exemplo abaixo:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x. 

          
Lembre-se de que uma citação recuada, por ser longa, jamais deve ultrapassar 

mais de meia lauda ininterruptamente. Ou, se o texto a ser copiado for muito extenso, 

leve-o para o anexo. Um exemplo de citação curta (até 4 linhas) é assim: “ Xxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.” Lembre-

se de jamais começar ou concluir um capítulo ou subcapítulo (subtópico) com citação, 

seja direta ou indireta; sempre deverá fazê-lo com frases de sua autoria. Também se 

reforce que não é permitido citação em introdução, conclusão ou resumo.  As linhas órfã 

ou viúva são permitidas.

                      

1.1 NORMAS GERAIS PARA FORMATAÇÃO DO TEXTO

Como normas gerais para a formatação da monografia tem-se alguns pontos a 

serem seguidos. São eles:

• Margem superior: 3,0 cm;

• Margem esquerda: 3,0 cm;

• Margem inferior: 2,0 cm;

• Margem direita: 2,0 cm;

• Entre linhas, o espaço: 1,5; 

• Fonte tipo: Times New Roman; 

• Formato de papel: A4 (cor branca);

• Parágrafo de 1,25 cm; 

• Texto na cor preta;

• Fonte tamanho 12 para o texto;

• Fonte tamanho 10  para citação longa, nota de rodapé e paginação;

• Fonte tamanho 10, em negrito, para legendas de figuras e tabelas;
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• Deve-se contar a partir da folha de rosto mas  os números são inseridos 

apenas  a  partir   da  introdução.  Para  efeito  de  quantidade  de  laudas  da 

monografia são contadas somente as do texto, ou seja, as laudas da introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Os números devem ser no canto superior direito 

das folhas (algarismos arábicos) e os anexos devem ser enumerados de forma 

contínua (porém não são contados);

• Usar itálico somente para palavras estrangeiras;  utilizar aspas somente 

para frase de outra pessoa e o negrito ou o sublinhado somente para destacar 

palavras ou frases inteiras; 

• Os  verbos  devem  ser  todos  colocados  na  3ª.  pessoa  do  singular 

(impessoalidade  do  trabalho  científico).  Exemplo:  (certo)  Pensa-se  que  este 

tributo pode ser cobrado inclusive das pessoas físicas; (errado) Pensamos que 

este tributo pode ser cobrado inclusive das pessoas físicas;

• Todo  título  deve  expressar  adequadamente  o  recorte  temático  da 

pesquisa.  Ou  seja,  o  assunto  a  ser  pesquisado  deve  necessariamente  estar 

delimitado quanto ao espaço, ao tempo e ao enfoque dado ao assunto;

• Os capítulos são iniciados em novas folhas;

• Número de laudas: de 25 a 30.

1.1.1 Subtítulo nesta formatação

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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CONCLUSÃO

A  conclusão  não  contém  citação.  O  texto  pode  ser  no  estilo  conclusão  ou 

considerações finais. Dependendo da evolução do trabalho, opta-se por uma ou outra. 

Verifique com seu orientador.
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ANEXO 1 -  
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ANEXO 2-  

.

Coordenação do Curso de Direito – UFMS/CPTL
Av: Ranulpho Marques Leal, 3484 – Caixa Postal 210 – Distrito Industrial

Fone: 67 3509-3761 - CEP 79600-100 - Três Lagoas -  MS 
http://www.cptl.ufms.br  e-mail: dir.cptl@ufms.br



02/09/2016

BS N° 6368
Pg. 92

 Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

ANEXO III
Ficha de Avaliação Individual do Trabalho de Conclusão de Curso

I – APRESENTAÇÃO ESCRITA E CONTEÚDO (Até 6,0 pontos)
ITEM LIMITE ATRIBUÍDO
Estrutura  metodológica  (método  adequado, 
problematização, objetivos e referencial teórico)

1,0

Apresentação  do  texto  (redação,  uso  de  linguagem 
técnica)

1,0

Formatação (respeito às normas técnicas) 0,5
Relevância e definição clara do tema (extensão em que o 
tema é explorado)

1,0

Coerência,  clareza  e  objetividade  na  argumentação 
(coesão e coerência textual)

1,5

Referencial adequado, relevante e atualizado 1,0
(A) RESULTADO Até 6,0

II – APRESENTAÇÃO ORAL (Até 4,0 pontos)
Apresentação dentro do tempo proposto 0,5
Postura acadêmica (uso de linguagem técnica e formal) 1,0
Domínio do conteúdo apresentado 1,5
Respostas coerentes à arguição da banca 1,0
(B) RESULTADO Até 4,0
RESULTADO FINAL (A) + (B) Até 10,0
OBSERVAÇÕES:
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