
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) E TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) EM BIOTECNOLOGIA – 

MODALIDADE BACHARELADO 

1. Introdução 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do novo Projeto Pedagógico do 

Curso de Graduação em Biotecnologia (PPC 2014) é uma atividade de pesquisa 

obrigatória, a ser desenvolvida sob a orientação de um professor da Universidade 

Federal de Uberlândia nas disciplinas TCC I e TCC II. A disciplina TCC I resultará na 

elaboração do projeto de pesquisa a ser desenvolvido e a disciplina TCC II consistirá na 

continuação e finalização do trabalho.  

Este trabalho permitirá ao futuro Biotecnologista um treinamento em 

metodologia científica, desde a elaboração de um projeto de pesquisa até a redação final 

do trabalho desenvolvido, possibilitando-lhe descobrir ou aprimorar tendências para 

pesquisa. 

Após ter concluído 50% da carga horária total do Curso de Biotecnologia, o 

aluno deverá escolher um professor ou pesquisador orientador para acompanhá-lo desde 

a elaboração do projeto de pesquisa, até a elaboração do trabalho final de redação de 

Monografia. 

Definido o orientador, e juntamente com ele, o aluno elaborará um Projeto de 

Pesquisa e a sua aprovação na disciplina TCC I, depende da elaboração, entrega, e 

aprovação pelo Colegiado de Curso do Projeto de Pesquisa. 

 

2. PROJETO DE PESQUISA  

O tema de uma pesquisa sempre parte de alguma pergunta ou problema, e tem 

como finalidade descobrir respostas para questões propostas, mediante a aplicação de 

métodos científicos.  

Selecionado o tema ou problema a ser investigado, o projeto surge como uma 

proposta de solução do problema e, é o resultado do planejamento para a solução deste 

problema, onde devem constar todas as etapas a serem desenvolvidas.  

 

 

 



 

2.1 APRESENTAÇÃO GERAL  

 

O Projeto de Pesquisa deve ser escrito com linguagem clara e objetiva e, 

preferencialmente, na terceira pessoa do singular, características apropriadas a um 

trabalho científico. Recomenda-se o uso de frases curtas, que quando tratam de um 

mesmo aspecto devem ser reunidas em um único parágrafo.  

O Projeto de Pesquisa deve ser digitado em uma só face de folha branca, de boa 

qualidade no formato A4 (21 cm x 29,7 cm), digitados na cor preta, exceto ilustrações. 

O texto deve ser justificado.  

Usar fonte TIMES NEW ROMAN, tamanho 12 e espaçamento duplo, para o 

texto e tamanho 10 para citações longas, notas de rodapé, paginação e legendas das 

ilustrações e tabelas. Configurar páginas com 2,5 cm de margens esquerda, direita 

superior e inferior.  

Utilizar definição padrão para iniciar parágrafos, ou seja, seis espaços a partir da 

margem esquerda.  

 

2.2 PAGINAÇÃO  

 

As páginas devem ser numeradas com algarismos arábicos. A numeração deve 

ser colocada no canto superior do papel.  

A primeira página a ser numerada é a da Introdução e a última, a última página 

das Referências Bibliográficas. A indicação do nº 1 deve ser suprimida da 1ª página da 

Introdução, ou seja, o primeiro número a ser escrito será 2, na segunda página da 

Introdução.  

A numeração deve ser sequenciada, incluindo os anexos e/ou apêndices. A 

indicação do número na página que abre as sessões: ANEXO e APÊNDICE deve ser 

suprimida, mas indicada em cada página do material em anexo.  

 

3. ESTRUTURA DO PROJETO  

 

a) Capa (Anexo 1)  

b) Folha de Rosto (Anexo 2)  

c) Introdução  



 

. revisão de literatura  

. justificativa  

. objetivos  

d) Material e Métodos  

e) Cronograma de Execução  

f) Referências Bibliográficas  

g) Anexos ou apêndices (Opcionais)  

ANEXOS - documentos que não são elaborados pelo autor.  

APÊNDICE - matéria elaborada pelo próprio autor, a fim de complementar sua 

argumentação.  

 

A. CAPA (Anexo 1)  

Deve conter: Instituição, Unidade Acadêmica e Curso onde o trabalho será 

realizado, título do projeto, nome do autor e do orientador, local e data de realização do 

projeto.  

 

B. FOLHA DE ROSTO (Anexo 2)  

Deve conter: Instituição, Unidade Acadêmica e Curso onde o trabalho será realizado, 

título do projeto, dados sobre a homologação, nome do Coordenador do Curso e data da 

realização do projeto.  

 

C. INTRODUÇÃO  

A introdução deve conter uma clara apresentação do problema a ser analisado, 

sua importância (justificativa para o seu desenvolvimento) e os objetivos do trabalho.  

Deve-se incluir nesse tópico, uma revisão crítica da literatura para situar o 

assunto que está sendo pesquisado em relação a outros já publicados no mesmo campo.  

 

D. MATERIAL E MÉTODOS  

Devem ser citados todos os materiais a serem utilizados na pesquisa, assim como 

os métodos usados para coleta de dados. Todos os métodos não originais usados devem 

ser acompanhados das citações bibliográficas.  

As metodologias originais devem ser descritas em detalhe e as modificadas, 

devem ter as modificações feitas mencionadas no texto.  



 

E. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Anexo 3)  

Deve apresentar a relação das atividades a serem desenvolvidas, bem como o 

tempo necessário para o seu desenvolvimento, desde o período referente à preparação 

do projeto, coleta e análise de dados e preparação do material escrito (Monografia ou 

artigo científico). Sendo assim, o cronograma de execução deve incluir as atividades das 

disciplinas TCC I e TCC II. 

Pode ainda ser apresentado em forma de quadro de tópicos ou de maneira 

descritiva.  

 

F. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

As referências bibliográficas descrevem o conjunto de indicações precisas e 

minuciosas que permitem a identificação de uma publicação usada, no seu todo ou, em 

parte.  

As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT ou as normas de 

revista científica na área de pesquisa do projeto. Indicar na primeira página da sessão 

Referências Bibliográficas, em nota de rodapé, quais normas estão sendo seguidas, o 

nome da revista escolhida e uma cópia das normas da revista escolhida devem ser 

anexados ao projeto.  

Para utilização das normas da ABNT sugerimos a consulta da obra: Silva, A.M.; 

Pinheiro, M.S.F.; Freitas, N.E. 2002. GUIA PARA NORMALIZAÇÃO DE 

TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS: projetos de pesquisa, monografias, 

dissertações, teses. EDUFU, Uberlândia - MG. 159p.  

A lista das referências bibliográficas deverá ser em ordem alfabética, por autor e 

cronológica quando forem trabalhos do mesmo autor (quando da mesma data, usar a. b. 

c. após a data).  

Toda citação no texto deve estar na referência bibliográfica e vice-versa.  



ANEXO 1 - Modelo da Capa do Projeto de Pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

INSTITUTO DE GENÉTICA E BIOQUÍMICA  

CURSO BIOTECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título do Projeto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Orientador(a)  

Unidade Acadêmica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uberlândia - MG  

Mês - Ano  



ANEXO 2 - Modelo da Folha de Rosto do Projeto de Pesquisa  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA  

INSTITUTO DE GENÉTICA E BIOQUÍMICA  

CURSO BIOTECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo do Projeto  

 

 

 

 

 

Projeto de Pesquisa apresentado como 

requisito para a aprovação na disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso I do 

Curso de Biotecnologia - Bacharelado da 

Universidade Federal de Uberlândia.  

 

 

Homologado pela coordenação do Curso 

de Biotecnologia em __/__/__  

 

 

 

 

                                                         Nome do(a)Coordenador(a) do Curso  

 

 

 

 

 

 

Uberlândia - MG  

Mês - Ano  



Anexo 3 - Modelo de Cronograma  
Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Escolha do tema 

com o orientador 
            

Revisão 

Bibliográfica 

Preliminar 

            

Elaboração do 

Projeto 
            

Entrega do 

Projeto de 

Pesquisa 

            

Revisão 

Bibliográfica 

Complementar 

            

Coleta de Dados             

Análise e 

Interpretação dos 

Dados 

            

Redação da 

Monografia 
            

Apresentação da 

Monografia 
            

 

 Listar as atividades a serem desenvolvidas.  

 Preencher as colunas com um X de acordo com o mês em que foram programadas as 

atividades. 

ATENÇÃO: Este modelo de tabela é apenas uma sugestão que não precisa, obrigatoriamente, 

ser seguida.  

 



NORMAS PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC II) DA 

GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA – MODALIDADE BACHARELADO 

1. Introdução 

O Trabalho de Conclusão de Curso II é uma atividade acadêmica obrigatória, do 

7º período, para a finalização do Curso de Biotecnologia, modalidade Bacharelado. É 

orientada por um docente e deverá ser apresentada na forma de Monografia. 

 

2. Dos Objetivos e Definições 

A) O Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivos: estimular a capacidade 

investigativo-produtiva do discente e proporcionar a vivência entre estudantes e 

profissionais, contribuindo para a formação básica, profissional e científica. Este 

trabalho é considerado como um instrumento formativo ligado a uma atividade ou 

trabalho de contato direto com laboratórios de pesquisa, e/ou locais escolhidos para 

tanto, englobando a elaboração de um projeto, revisão bibliográfica, a condução de um 

trabalho prático, à finalização e apresentação dos resultados. 

 

B) O Trabalho de Conclusão de Curso será constituído por um trabalho de pesquisa 

desenvolvido sobre um tema específico, não necessariamente inédito. 

 

3. Da Disciplina e Procedimentos Necessários 

A) O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser realizado com rigor técnico-científico, 

onde o aluno deverá expressar domínio do conteúdo abordado e demonstrar capacidade 

de reflexão crítica sobre o assunto. 

B) Haverá uma turma para cada Professor Orientador. Cada professor não deverá ter 

mais de 5 alunos sob sua orientação. 

C) O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido sob orientação acadêmica, na 

qual o aluno deverá executar o projeto de pesquisa previamente elaborado.  

 o docente orientador deverá avaliar as versões provisórias e o texto final da 

monografia.   

 como etapa final o estudante deverá apresentar a monografia, sob a forma de 

texto escrito e fazer uma defesa oral para uma Banca Examinadora.  



D) A Banca Examinadora será composta pelo orientador (Presidente) e mais dois 

profissionais que sejam no mínimo graduados em Biotecnologia ou áreas afins. 

 ao entregar a ficha de cadastro (ANEXO 8) na coordenação do curso de 

Biotecnologia, deverá constar o Presidente da banca (Docente Orientador), dois 

membros e um suplente. 

 

E) O agendamento da data de defesa da monografia será definido pelo aluno e 

orientador, que deverão encaminhar à Secretaria do Curso de Biotecnologia, com 20 

dias antes do término da disciplina, a Ficha de Cadastro de Monografia devidamente 

preenchida (ANEXO 8). O local da defesa será reservado pela Coordenação do Curso 

de Biotecnologia após a entrega da ficha de cadastro.  

 

F) Até 20 dias antes do término da disciplina, o discente deverá entregar para cada 

membro da banca examinadora uma via da versão final da monografia, previamente 

corrigida pelo orientador.  

 

 A aprovação final do aluno cabe à banca examinadora, que lavrará uma ata de 

defesa (ANEXO 9) indicando a nota do aluno de 0 a 100 pontos, que deverá ser 

encaminhada (pelo orientador) à coordenação do curso até, 15 dias antes da colação de 

grau do aluno, acompanhada de uma cópia da monografia, em mídia, com as correções 

sugeridas pela banca examinadora. 

 A avaliação do TCC II deverá ser realizada conforme ANEXO 10. 

 

4. Sobre a Orientação 

A) A orientação para o desenvolvimento da Monografia deverá ser garantida a todos os 

alunos do Curso de Biotecnologia. Deverá ser exercida por um orientador doutor 

pertencente ao quadro de professores de qualquer unidade acadêmica da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU).  

 Nas situações em que o desenvolvimento do tema exigir a colaboração de 

professores de diferentes áreas do conhecimento, o professor orientador poderá 

solicitar a participação de profissionais que tenham pelo menos o título de 

Mestre em Biotecnologia ou áreas afins e que atuarão como co-orientadores.  



 No caso de impossibilidade de continuidade da orientação por motivo de 

qualquer natureza, a mesma deve ser comunicada por escrito à Coordenação do 

Curso de Biotecnologia, pelo orientador ou pelo discente, com a devida 

justificativa. Caberá à Coordenação do Curso de Biotecnologia proceder à 

substituição ou tomar as providências cabíveis. 

 

5. Sobre a Avaliação da Monografia 

Será considerado aprovado o estudante que obtiver média igual ou superior a 60 e 

entregar a cópia em mídia no prazo estabelecido. 

 

6. Dos Casos Omissos 

Os casos omissos nesse regulamento serão apreciados e deliberados pelo Colegiado de 

Curso 



INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA MONOGRAFIA 

1. MONOGRAFIA 

Monografias são exposições de um problema ou assunto específico, investigado 

cientificamente, assim, não exige originalidade, mas o assunto deve ser investigado em 

profundidade, devendo trazer uma contribuição válida para a ciência. 

1.1 APRESENTAÇÃO GERAL 

A Monografia deve ser escrita com linguagem clara, objetiva e, 

preferencialmente, na terceira pessoa do singular, características apropriadas a um 

trabalho científico. Recomenda-se o uso de frases curtas, que quando tratam de um 

mesmo aspecto devem ser reunidas em um único parágrafo. 

A Monografia deve ser digitada em uma só face de folha branca, de boa 

qualidade no formato A4 (21 cm x 29,7 cm), digitados na cor preta, exceto ilustrações. 

O texto deve ser justificado.  

Usar fonte TIMES NEW ROMAN, tamanho 12 e espaçamento duplo, para o 

texto e tamanho 10 para citações longas, notas de rodapé, paginação e legendas das 

ilustrações e tabelas. Configurar páginas com 2,5 cm de margens esquerda, direita 

superior e inferior.  

 

1.1.1 PAGINAÇÃO 

 A numeração das páginas que antecedem o corpo principal da Monografia, com 

exceção da página de rosto, deve ser feita com algarismos romanos minúsculos 

(i, ii,iii,iv...).  

 As páginas a partir da primeira do corpo principal do trabalho, que se inicia com 

a Introdução, devem ser numeradas com algarismos arábicos. 

 A numeração deve ser colocada no canto inferior direito a 2,5 cm do limite 

lateral do papel.  

 A primeira página a ser numerada é a da Introdução e a última, a última página 

das Referências Bibliográficas. 

 A indicação do nº 1 deve ser suprimida da 1ª página da Introdução, ou seja, o 

primeiro número a ser escrito será 2, na segunda página da Introdução. 

 



1.1.2. TABELAS 

 Os resultados e os dados utilizados no trabalho científico, sempre que possível, 

devem ser apresentados em tabelas, sendo os fatos mais importantes discutidos 

no texto. 

 As tabelas devem ser simples, sendo preferível distribuir as informações em 

diversas tabelas, do que concentrá-las em uma única muito extensa. Uma tabela 

deve ser, tanto quanto possível, autoexplicativa, incluindo título claro e 

descritivo, todas as unidades empregadas, datas e fontes de dados, se for o caso. 

 O título deve aparecer na parte superior da tabela precedido pela palavra 

“Tabela”, iniciada por letra maiúscula, seguida pelo número correspondente em 

algarismo arábico. 

 As tabelas devem ser fechadas no alto e embaixo por linhas horizontais, não 

sendo fechadas à direita e esquerda por linhas verticais, nem se deve utilizar 

traços verticais para separar colunas. 

 As tabelas devem ficar tão próximas quanto possível, da parte do texto, onde 

foram citadas pela primeira vez ou, em conjunto, no final do capítulo 

Resultados ou Resultados e Discussão. 

 No texto a palavra “Tabela” deverá ser escrita com apenas a primeira letra em 

maiúsculo, seguida do seu número, evitando-se as citações na “Tabela acima” 

ou “na Tabela abaixo”, pois nem sempre é possível, na redação do trabalho, 

colocar as tabelas no local exato desejado pelo autor. 

1.1.3. ILUSTRAÇÕES 

 São consideradas ilustrações: gráficos, diagramas, desenhos, fotografias, mapas, 

esquemas, fluxogramas, organogramas, quadros, retratos, plantas, etc., que 

explicitam ou complementam o texto. As ilustrações auxiliam a compreensão do 

texto e facilitam a sua explicação. 

 As ilustrações devem ser numeradas em algarismos arábicos, no canto inferior 

direito da mesma. 

 O título deve aparecer abaixo da(s) ilustração(ões), antecedido da palavra 

“Figura”, iniciada com letra maiúscula, seguida pelo(s) número(s) 

correspondente(s). 



 A indicação da escala (legível) é obrigatória, e a mesma deve ser incluída na 

própria figura, no canto inferior esquerdo.  

 As Figuras e as Tabelas (se em grande número) podem ser apresentadas reunidas 

após a conclusão. 

2. A ESTRUTURA DA MONOGRAFIA DEVE CONTER AS SEGUINTES 

PARTES: 

I. Parte Preliminar (elementos pré-textuais) 

a) capa (obrigatório) 

b) folha de rosto (obrigatório) 

c) folha de aprovação (obrigatório) 

d) dedicatória (opcional) 

e) agradecimentos (opcional) 

f) resumo (obrigatório) 

g) sumário (obrigatório) 

h) listas (opcional) 

 

II. Corpo principal (elementos textuais) 

 a) introdução 

 b) objetivos 

 c) material e métodos ou metodologia 

d) resultados 

e) discussão dos resultados 

f) conclusão 

III. Apêndices (elementos pós-textuais) 

a) referências bibliográficas (obrigatório) 

b) apêndices ou anexos (opcional) 

 

 

 

 

 



I. PARTE PRELIMINAR 

A. CAPA (ANEXO 4) 

A capa deve ser confeccionada conforme o modelo apresentado no Anexo 4, e deve 

conter: o nome da Instituição, Unidade Acadêmica e Curso onde o trabalho foi 

realizado, título, nome do autor, do orientador, finalidade do trabalho, local e data de 

realização da Monografia.  

 O título deve ser claro e conciso, indicando com precisão o conteúdo do 

trabalho. 

 

B. PÁGINA DE ROSTO (ANEXO 5) 

Esta página de papel da mesma qualidade das demais deve conter a mesma 

informação da capa, acrescentando o nome do professor orientador, conforme modelo 

apresentado em Anexo 5. 

 

C. PÁGINA DE HOMOLOGAÇÃO DA MONOGRAFIA (ANEXO 6) 

Logo após a página de rosto, deverá vir à página de homologação, conforme 

modelo em Anexo 6. 

D. PÁGINA DE APROVAÇÃO DA MONOGRAFIA (ANEXO 7) 

Logo após a página de homologação, deverá vir à página de aprovação, 

conforme modelo em Anexo 7. 

E. DEDICATÓRIA 

Página onde o autor presta uma homenagem dedicando a sua obra a alguém. 

Deve ser transcrita na parte inferior direita da página e quando incluída deve ser breve. 

F. AGRADECIMENTOS 

Página que o autor indica o apoio de pessoas e/ou instituições relevantes, 

recebidos no desenvolvimento do trabalho e quando incluídos devem ser breves. 

 



G. RESUMO 

O Resumo deve apresentar, de forma concisa, porém clara, a essência do trabalho, 

indicando a natureza do problema estudado, ressaltar o objetivo, a metodologia 

utilizada, os resultados mais importantes e as principais conclusões. O resumo deve 

conter, no máximo, 180 palavras. Deve ser seguido de três palavras-chave para 

identificar o assunto do trabalho. 

 Deverá anteceder o Sumário e não será numerado. 

H. SUMÁRIO 

No sumário são relacionadas as divisões e suas subdivisões, conforme aparecem 

no corpo principal da Monografia, indicando-se as suas respectivas páginas. As partes 

que precedem o sumário, não devem ser nele relacionadas, porém os apêndices, sempre 

que existam, devem ser incluídos. 

 A palavra SUMÁRIO deve ser digitada no alto e no centro da página com letra 

maiúscula e sem pontuação. 

 Os títulos das divisões devem ser escritos com letras maiúsculas e os das 

subdivisões com letras minúsculas, exceto a inicial da primeira palavra e a de 

nomes próprios, conforme exemplo abaixo: 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO.......................................................................... 01 

1.1. Enzimas proteolíticas .........................................................................01 

1.2.  Classe das metaloproteases...................................................................16 

 

I. LISTA DE TABELAS 

 À critério do autor pode ser apresentada a relação de tabelas, de acordo com a 

ordem apresentada no texto, com o título completo de cada uma e a página 

correspondente. 

 Essa lista deve ter por título: “LISTA DE TABELAS” em letras maiúsculas, 

centralizado e sem pontuação. 



 Essa lista virá logo após o Sumário e não será numerada. 

 

LISTA DE TABELAS 

1. Recuperação e atividade específica das frações obtidas da peçonha de Bothrops 

pauloensis........................................................................................................................05  

3. Comparação da sequência N-terminal de metaloproteases isoladas de serpentes do 

gênero Bothrops...............................................................................................................06 

 

J. LISTA DE FIGURAS 

 Também, a critério do autor, pode ser apresentada uma lista de figuras, segundo 

critérios seguidos para o item anterior. 

K. LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 Também, a critério do autor, pode ser apresentada uma lista de abreviaturas e 

siglas usadas no texto, seguida das palavras ou expressões correspondentes, 

grafadas por extenso e em ordem alfabética. 

 

LISTA ABREVIATURAS 

1. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

2. SVMPs - Snake Venom Metalloproteinases 

 

 

II. CORPO PRINCIPAL 

Esta parte compreende as seguintes subdivisões: 

 Introdução 

 Objetivos 

 Material e Métodos ou Metodologia 

 Resultados 

 Discussão 

 Conclusão 



A. INTRODUÇÃO 

A introdução tem como objetivo fornecer ao leitor os antecedentes que 

justificam o trabalho, bem como, focalizar o assunto a ser tratado. Deve ainda situá-lo 

em relação a outros já publicados no mesmo campo (revisão bibliográfica). Na 

introdução nunca devem ser incluídos dados e conclusões do trabalho em questão. 

 

B. OBJETIVOS 

A monografia deve apresentar de forma clara os objetivos do trabalho que 

podem ser subdivididos em geral e específicos.  

C. MATERIAL E MÉTODOS 

Neste item é citado o material usado no trabalho, e uma descrição breve, porém 

completa e clara sobre os métodos, as técnicas e processos adotados, de forma a permitir 

ao leitor compreender e interpretar os resultados, bem como, a repetição da pesquisa 

com a mesma precisão. Todos os métodos não originais usados devem ser 

acompanhados das citações bibliográficas. As metodologias originais devem ser 

descritas em detalhe e as modificadas, devem ter as modificações feitas mencionadas no 

texto. Incluir apenas informações pertinentes à pesquisa, tais como: local da pesquisa, 

amostragem animal, microorganismos ou variedades de plantas empregadas, além da 

descrição do procedimento analítico (estatístico) usado.  

D. RESULTADOS 

Os resultados devem ser apresentados de forma objetiva, clara e lógica e, se 

necessário, incluir ilustrações, tabelas e quadros, estritamente necessários à 

compreensão do texto. Todas as ilustrações devem estar citadas no texto. Neste item não 

se deve incluir discussão ou interpretação pessoal. 

E. DISCUSSÃO 

Análise e discussão teórica dos resultados obtidos, relacionando-os com aqueles 

descritos na revisão da literatura, que ajudarão nas conclusões. Em alguns casos este 

capítulo pode ser reunido ao anterior, sendo os resultados discutidos à medida que vão 

sendo apresentados. 



Na discussão o pesquisador revela seu preparo e sua maturidade intelectual, sua 

capacidade de análise, relacionando as observações obtidas nos experimentos e 

elaborando conclusões, além de: 

 estabelecer relações entre causas e efeitos; 

 deduzir as generalizações e princípios básicos que tenham comprovação nas 

observações experimentais; 

 esclarecer as exceções, modificações e contradições das hipóteses, teorias e 

princípios diretamente relacionados com o trabalho realizado e com a literatura 

sobre o assunto; 

 indicar as aplicações teóricas ou práticas dos resultados obtidos bem como a sua 

limitação; 

 apresentar, quando for o caso, novas perspectivas para o estudo em questão, 

tendo em vista a experiência adquirida no desenvolvimento do trabalho e 

visando a sua complementação. 

 evitar hipóteses ou generalizações não baseadas nos dados do trabalho. 

 

F. CONCLUSÃO 

Parte final do texto, na qual o autor deve apresentar de modo claro, objetivo e 

lógico, as suas conclusões e descobertas. As conclusões devem ser baseadas somente 

nos fatos comprovados e discutidos anteriormente. 

 

Observações: 

As subdivisões Resultados e Discussão podem ser reunidas em um único 

capítulo, bem como a Discussão pode aparecer junto às Conclusões, mas estes três itens 

nunca podem aparecer juntos. 

 

 

 

 



III. APÊNDICES (ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS) 

A. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

As referências bibliográficas descrevem o conjunto de indicações precisas e 

minuciosas que permitem a identificação de uma publicação, usada no texto, no seu 

todo ou em parte. Estas devem seguir as normas da ABNT.  

Para utilização das normas da ABNT sugerimos a consulta da obra: Silva, A.M.; 

Pinheiro, M.S.F. & Freitas, N.E. 2002. GUIA PARA NORMALIZAÇÃO DE 

TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS: projetos de pesquisa, monografias, 

dissertações, teses. EDUFU, Uberlândia - MG. 163p. 

A lista das referências bibliográficas deverá ser em ordem alfabética, por autor e 

cronológica quando forem trabalhos do mesmo autor (quando da mesma data, usar a. b. 

c. ... após a data). Toda citação no texto deve estar na referência bibliográfica e vice-

versa. 

A.1 Citações no texto 

Os trabalhos consultados e mencionados nas referências bibliográficas devem 

ser citados, no texto, conforme as normas da ABNT. Por exemplo, artigo de revista em 

meio eletrônico: artigo científico, revista para citação. 

GOMES, L. F. Súmulas vinculantes e independência judicial. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 86, n. 739, maio 1977. 1 CD-ROM. 

FRAGA, O. Heitor Villa-Lobos: a survey of his guittar music. Revista 

Eletrônica de Musicologia, Curitiba, v 1, n.1, set. 1966. Disponível em 

http://www.cce.ufpr.br/~rem/rem.html. Acesso em: 2 set. 1998. 

Varanda, E. A.; Giannini, M. J. S. Bioquímica de venenos de serpentes. In: 

Venenos Aspectos clínicos e terapêuticos dos acidentes por animais peçonhentos. p. 

205-223, 1999. 

Vilca-Quispe, A., Ponce-Soto, L. A., Winck, F. V., Marangoni, S. Isolation and 

characterization of a new serine protease with thrombin-like activity (TLBm) from the 

venom of the snake Bothrops marajoensis. Toxicon. v. 55, p. 745-753, 2010. 

 

http://www.cce.ufpr.br/~rem/rem.html


B. APÊNDICE OU ANEXOS 

O apêndice ou anexos pode ou não ser incluído e, quando presente, deve vir após 

as Referências Bibliográficas, sendo o capítulo, APÊNDICE ou ANEXOS, escrito em 

letras maiúsculas, colocadas no centro da página. No apêndice podem ser colocados 

deduções ou métodos não muito bem conhecidos e citações demasiado longas para 

serem incluídas no texto. Podem ser incluídos também, os questionários, dados originais 

e tabelas de resultados intermediários que não foram incluídos no texto, desde que se 

fizerem necessárias. A indicação do APÊNDICE e/ou ANEXOS deve constar no índice. 

 

3. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 Após a conclusão do trabalho de Monografia, este deverá ser apresentado e 

defendido publicamente pelo aluno junto a uma Banca Examinadora. 

 TEMPO DE DEFESA - 20 A 40 MINUTOS - TOLERÂNCIA DE 10 

MINUTOS. CADA MEMBRO DA BANCA TERÁ 15 MINUTOS.  

 Terminada a defesa, a Banca Examinadora se reunirá para atribuir a nota ao 

aluno conforme ANEXO 10. A nota mínima para aprovação é 60. 

 No caso de haver necessidade de correção da Monografia, o aluno terá um prazo 

máximo de cinco dias úteis a contar da data da defesa e após este prazo, uma 

cópia escrita e em CD corrigida da monografia deverão ser entregues na 

Coordenação do Curso de Biotecnologia.  

 A ata da apresentação da defesa de monografia bem como a lista de presença 

deverá ser entregue à Coordenação do Curso de Biotecnologia.  

 Somente após a entrega da versão final da Monografia em mídia e impressa, a 

Coordenação enviará para o Setor de Controle Acadêmico o mapa de nota da 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II).   

 Sem a entrega da versão em CD, a versão impressa e ata de defesa na 

Coordenação do Curso de Biotecnologia, o aluno não poderá colar grau. 



ANEXO 4 - Modelo da Capa da Monografia 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

INSTITUTO DE GENÉTICA E BIOQUÍMICA 

CURSO DE BIOTECNOLOGIA 

 

 

 

 

Título da Monografia 

 

 

 

Nome do autor 

 

 

 

Monografia apresentada à Coordenação 

do Curso de Biotecnologia, da 

Universidade Federal de Uberlândia, 

para obtenção do grau de Bacharel em 

Biotecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uberlândia - MG 

Mês - Ano 



ANEXO 5 - Modelo da Página de Rosto 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

INSTITUTO DE GENÉTICA E BIOQUÍMICA 

CURSO DE BIOTECNOLOGIA 

 

 

 

Título da Monografia 

 

 

Nome do autor 

 

Nome do orientador 

Nome do co-orientador (se houver) 

 

 

 

Monografia apresentada à Coordenação 

do Curso de Biotecnologia, da 

Universidade Federal de Uberlândia, 

para obtenção do grau de Bacharel em 

Biotecnologia. 

 

 

 

 

 

 

Uberlândia - MG 

Mês - Ano



ANEXO 6 - Modelo de Página de Aprovação 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

INSTITUTO DE GENÉTICA E BIOQUÍMICA 

CURSO DE BIOTECNOLOGIA 

 

 

Titulo da Monografia 

 

Nome do autor 

 

Nome do Orientador 

Unidade acadêmica 

 

Nome do Co-orientador (se houver) 

Unidade acadêmica 

 

 

 

Homologado pela coordenação do Curso 

de Biotecnologia em __/__/__ 

 

 

 

 

Coordenador (a) do Curso 

 

 

 

 

Uberlândia - MG 

Mês - Ano



ANEXO 7 - Modelo da Página de Homologação 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

INSTITUTO DE GENÉTICA E BIOQUÍMICA 

CURSO DE BIOTECNOLOGIA 

 

 

 

Título da Monografia 

 

 

Nome do autor 

 

 

 

Aprovado pela Banca Examinadora em:        /        /            Nota: ____ 

 

 

 

 

Nome e assinatura do Presidente da Banca Examinadora 

 

 

 

 

 

Uberlândia,         de                               de 



ANEXO 8 - Modelo da ficha de cadastro de monografia Curso de Biotecnologia 

FICHA DE CADASTRO DE MONOGRAFIA 

CURSO DE BIOTECNOLOGIA 

2012/2 

 

DATA DE APRESENTAÇÃO:  

 

HORÁRIO: 

 

LOCAL:  

 

MATRÍCULA: 

 

ACADÊMICO (A): 

 

TELEFONE PARA CONTATO: 

 

 

TÍTULO DA MONOGRAFIA: 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

Orientador (a):                                                                 Bloco/Sala:_____Ramal:_____  

 

________________________________________________________________ 

 

Membro:                                                                           Bloco/Sala:____Ramal:_____    

 

  _____________________________________________________________________ 

 

Membro:                                                                          Bloco/sala:_____Ramal:______ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

Suplente:                                                                          Bloco/sala:_____Ramal:______ 

 

     _____________________________________________________________________ 

 

 

  

Assinatura do Orientador (a):  

Favor devolver com todos os dados preenchidos, só agendaremos a defesa na 

coordenação com todas as informações solicitadas nesta ficha. 



ANEXO 9 - Modelo de Ata de Apresentação de monografia Curso de Biotecnologia 

Universidade Federal de Uberlândia 

Coordenação do Curso de Biotecnologia 

 

Curso de Biotecnologia - Bacharelado 

Ata de Apresentação de Monografia para Obtenção do Título de Bacharel em Biotecnologia 

 

1- Título da 

Monografia:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2- Bacharel: 

Nome: 

______________________________________________________________________ 

Matrícula: ______________________________________ 

3- Professor Orientador: 

______________________________________________________________________ 

4- Data: 

______________________________________________________________________ 

5- Banca Examinadora: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6- Apresentação da Monografia: 

Início:___________________                Término:_____________________ 

7- Arguição do Aluno pelos Membros da Banca 

Início:___________________                Término:_____________________ 

8- Nota Atribuída à Monografia 

1
o 
Membro da 

Banca:_________________________________________________________________ 

2
o 
Membro da 

Banca:_________________________________________________________________ 



3
o 
Membro da 

Banca:_________________________________________________________________ 

Nota 

Final:__________________________________________________________________ 

9- Considerações Sobre a Apresentação da Monografia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10- Assinatura dos Membros da Banca: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10 - Modelo da Ficha de Avaliação Final de Monografia  

Universidade Federal de Uberlândia 

Instituto de Genética e Bioquímica 

Coordenação do Curso de Biotecnologia 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL 

 

Nome do Aluno:________________________________________________________ 

Título do Trabalho: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 Valor 

Máximo 

(Pontos) 

Valor Médio Atribuído 

Trabalho Escrito 40  

Apresentação Oral 30  

Arguição 30  

 

Média final (escrita + oral + arguição): ___________ pontos. 

Avaliação Final: 

(      ) Aprovado. 

(      ) Aprovado mediante modificação.  

(      ) Reprovado 

Parecer/Sugestões da Banca: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Uberlândia, _____de _________________________de_______. 

Membros da Banca Examinadora: 

Examinador A: ______________________________ Assinatura: _________________ 

Examinador B: ______________________________ Assinatura: _________________ 

Examinador C: ______________________________ Assinatura: _________________ 

__________________________________________________________ 

Assinatura do Orientador. 


