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- ANEXO 1 -  
 

ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 
 
O Projeto de Pesquisa Monográfica terá os seguintes elementos constitutivos, nesta ordem, 
em conformidade às normas ABNT (15287/2011): 
 

a) Capa 
b) Contracapa 
c) Sumário 
d) Tema 
e) Problema 
f) Hipóteses 
g) Objetivos gerais e específicos 
h) Justificativa 
i) Referencial teórico 
j) Metodologia 
k) Cronograma 
l) Referências bibliográficas 

 
NORMAS DE PADRONIZAÇÃO 
 
O Projeto deverá seguir os requisitos abaixo, em conformidade com as normas ABNT 
(14724/2002): 
 
a) Papel A4; 
b) Modo justificado; 
c) Espaço de 1,5 cm entre linhas; 
d) Fonte: 12, Times New Roman;  
e) Numeração de páginas ao alto (à direita). Na Folha de Rosto não deve constar 

numeração de página, embora entre na contagem; 
f) Parágrafos de 1,5 cm; 
g) Margens superior e esquerda devem ser de 3 cm; 
h) Margens inferior e direita devem ser de 2 cm; 
i) Páginas iniciais 5 cm; 
j) Títulos das partes do Projeto devem estar alinhados à esquerda, sem recuo, com letras 

maiúsculas, em negrito; 
k) O recurso tipográfico a ser utilizado nas referências é o itálico; 
l) Sistema de chamada autor-data. 
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- ANEXO 2 -  
 

ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 
 
A Monografia deverá conter os seguintes elementos constitutivos: 
 
a) Capa; 
b) Folha de rosto; 
c) Errata (opcional); 
d) Folha de Aprovação; 
e) Dedicatória (opcional); 
f) Agradecimentos (opcional); 
g) Epígrafe (opcional); 
h) Declaração de Isenção de Responsabilidade; 
i) Resumo na língua vernácula e palavras-chave; 
j) Resumo em língua estrangeira e palavras-chave; 
k) Lista de ilustrações (opcional); 
l) Lista de tabelas (opcional); 
m) Lista de abreviaturas e siglas (opcional); 
n) Lista de símbolos (opcional); 
a) Sumário; 
b) Introdução; 
c)  Desenvolvimento (mínimo três capítulos); 
d) Conclusão; 
e) Referências bibliográficas; 
f) Glossário (opcional); 
g) Apêndice (opcional); 
h) Anexo (opcional); 
i) Índice (opcional). 

 
 

NORMAS DE PADRONIZAÇÃO 
 
A monografia deverá seguir os requisitos abaixo: 

 
a) Papel A4, com impressão em tinta preta em um só lado; 
b) Modo justificado; 
c) Quantidade de páginas da monografia entre o mínimo de 50 e o máximo de 70 páginas 

de texto (permitida margem de 10%); 
d) Espaçamento de 1,5 cm entre linhas; 
e) Notas de rodapé, espaço simples, fonte 10; 
f) Fonte: 12, Times New Roman; 
g) O recurso tipográfico a ser utilizado nas referências é o itálico; 
h) Sistema de chamada autor-data;  
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i) Margens superior e esquerda de 3 cm; 
j) Margens inferior e direita de 2 cm; 
k) Primeiras páginas 5 cm; 
l) Numeração de páginas: deve ser feita com números arábicos, ao alto e à direita. As 

primeiras páginas a partir da Capa são contadas, mas não são numeradas; 
m) Títulos de capítulos devem ser numerados, alinhados à esquerda, sem recuo, com letras        

maiúsculas, em negrito, iniciando nova folha; 
n) Nas citações com mais de três linhas usar recuo de 4 cm a partir da margem             

esquerda, fonte 11 e espaçamento simples; 
o) Utilizar, preferencialmente, a linguagem impessoal; 
p) 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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- ANEXO 3 -  

 
ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 
1. O/a professor/a orientador/a, presidente da banca examinadora, faz a abertura dos 

trabalhos informando que as sessões de apresentação de monografias são públicas. 
Apresenta-se e apresenta os outros integrantes da banca, informando aos presentes o 
nome do/a acadêmico/a e o título do trabalho a ser apresentado.  

 
2. O/a professor/a orientador esclarece que: 
a) o/a acadêmico/a terá 20 minutos para fazer a apresentação oral do seu trabalho; 
b) cada integrante da banca poderá ter até 8 (oito) minutos para arguir o/a acadêmico/a, 

que terá, por sua vez, até 08 (oito) minutos para manifestar-se em relação ao que lhe foi 
arguido. 

 
3. O/a professor/a orientador/a tem a prerrogativa de iniciar a arguição do/a acadêmico/a, 

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/a presidente da banca, observada uma escala decimal (Ex.: 8,5).  

 
5. O arrendamento da média deverá ser feito de acordo com a NBR 5891/2014: a) Quando 

o segundo algarismo após a vírgula for inferior a 5, o primeiro deve ser mantido sem 
modificação (Ex.: 8,64 deve ser arrendado para 8,6); b) Quando o segundo algarismo 
após a vírgula for superior a 5, ou, sendo 5, for seguido de um algarismo diferente de 
zero, o primeiro algarismo deve ser aumentado em uma unidade (Ex.: 8,27 deve ser 
arredondado para 8,3); c) Quando o primeiro algarismo após da vírgula for ímpar, 
seguido de 5 e posteriormente de zeros, deve ser aumentada uma unidade (Ex.: 8,350 
deve ser arredondado para 8,4); d) Quando o primeiro algarismo após da vírgula for 
par, seguido de 5 e posteriormente de zeros, o primeiro deve ser mantido sem 
modificação (Ex.: 8,850 deve ser mantido 8,8). 

 
6. A monografia cuja média: 

a) For igual ou superior a 7 (sete), o TCC será aprovado, com ou sem ressalvas; 
b) For inferior a 7 (sete), o TCC será reprovado. 

 
7. O/a acadêmico/a que alcançar a nota 7 (sete) com ressalvas  deverá ajustar ou corrigir o 

seu TCC de acordo com o que lhe for determinado pela banca examinadora no prazo de 
até 10 (dez) dias, reapresentando-o ao/à professor/a orientador/a e ao/à professor/a 
supervisor/a de TCC’s com o integral atendimento daquelas determinações, sob pena de 
reprovação. Caberá ao/à professor/a orientador/a registrar nas atas (Anexos 4 e 5) 
todas as ressalvas e informá-las ao/à aluno/a no momento em que lhe for 
informada a nota da banca examinadora. 
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- ANEXO 4 - 

 
AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ESCRITA 

ACADÊMICO(A)  

TÍTULO 
 

 
 

DATA: HORA: LOCAL:  
 

 
ITEM 

NOTA  
ORIENTADOR(A) 

NOTA 
EXAMINADOR(A) 

NOTA 
EXAMINADOR(A)  

1. Relevância do tema 
pesquisado 

   

2. Respeito ao padrão da 
linguagem técnico-científica 

   

3. Qualidade das referências 
pesquisadas 

   

4. Utilização das técnicas e 
procedimentos de pesquisa 

   

5. Observação das regras 
metodológicas: 

   

 
AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

ITEM NOTA 
ORIENTADOR(A) 

NOTA 
EXAMINADOR(A) 

NOTA 
EXAMINADOR(A)  

6. Exposição do tema 
pesquisado (Oratória e 
Postura): 

   

7. Respostas às arguições dos 
examinadores: 

   

 
Somatória Geral 

SOMATÓRIA (1 A 7):    
Médias individuais por examinador 

MÉDIAS:    
 

Média Final 

MÉDIA FINAL: MENÇÃO: 
 
 
            _____________________     _____________________      _____________________    
                       Orientador(a)                        Examinador(a)                           Examinador(a) 
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- ANEXO 5 -  

 
 ATA DE AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA/TCC PELA BANCA EXAMINADORA 

 

ACADÊMICO(A)  

TÍTULO 
 

 
 

DATA: HORA: LOCAL:  
 

COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 
 

Professor(a) Orientador(a) 
(Presidente) 

 
 

Examinador(a)  
 

Examinador(a)  
 

 
Os(as) professores(as) examinadores(as) acima referidos(as), 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 
_______________________________________.  
 

 

            _____________________     _____________________      _____________________    
                       Orientador(a)                        Examinador(a)                           Examinador(a) 

Ressalvas: 
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- ANEXO 6 - 
 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL 
 
 
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. 

 

Data  Relatório do Orientador de conteúdo Visto 
Orientador 

Visto 
Supervisor 
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- ANEXO 7 - 
 
 
 

CONVITE À ORIENTAÇÃO 
 

 
 
 

 
 
Objetivando a realização do TCC, na modalidade Monografia, o(a) acadêmico(a) 

_________________________________________________________________, discente 

dessa Instituição, frequentando o 5º ano, turma _____ , convida Vossa Senhoria, 

professor(a) _____________________________________________ para ser o(a) 

professor(a) orientador(a), durante a elaboração da Monografia Jurídica intitulada 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

 

 

Joinville, ____ de _______________ de 20___. 

 

___________________________________________ 
Assinatura do(a) Acadêmico(a) 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a) 

(Aceite e Aprovação do Projeto) 
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- ANEXO 8 - 
 
 

SOLICITAÇÃO DE CO–ORIENTADOR(A) 
 
 
 
 
Eu, _____________________________________________________________________, 

acadêmico(a) dessa Instituição, frequentando o 5º ano, turma ____, solicito a inclusão de 

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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- ANEXO 9- 

 
 
 

DEPÓSITO DO PROJETO DE PESQUISA MONOGRÁFICA 
 

 
 

 
 
 
Eu, _____________________________________________________________________, 

acadêmico(a) dessa Instituição, frequentando o 5º ano, turma ____, sob orientação do(a) 

professor(a) _________________________________________, declaro estar ciente das 

disposições contidas no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 

submetendo-me a elas e também àquelas que venham a ser estabelecidas pela Supervisão 

de TCC’s e pelo(a) Gestor(a) do Curso de Direito no decorrer dos trabalhos. 

 

Assim sendo, encaminho 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) Professor(a) Orientador(a) 
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- ANEXO 10 -  

 
DEPÓSITO DO TCC PARA APRESENTAÇÃO À BANCA EXAMINADORA 

 
 

 
 
Eu, professor(a) ___________________________________________________________, 

declaro ser de minha responsabilidade a orientação do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) do(a) Acadêmico(a) ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ do 5º ano, 

turma ____, intitulado/a _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

o qual está sendo depositado nesta data, em 3 (três) vias, encadernadas em espiral. 

 

Assim sendo, solicito que a presente Monografia seja submetida à Banca Examinadora para 

avaliação da apresentação escrita e oral, nos termos que dispõe o Regulamento de TCC 

desta Faculdade. 

 

Atenciosamente, 

Joinville, ____ de _______________ de 20___. 

 

___________________________________________ 
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a) 

 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do(a) Acadêmico(a) 
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- ANEXO 11 -  

 
 

SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE TEMA 
 
 
 
 
 
Eu, _____________________________________________________________________, 

acadêmico(a) dessa Instituição, frequentando o 5º ano, turma ____, sob orientação do(a) 

professor(a) _________________________________________, solicito a mudança de 

tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ciente de que devo entregar novo projeto, 

que se encontra anexo, atendendo os requisitos do artigo 22 da Resolução n. 01/2010, 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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- ANEXO 12 -  

 
 

SOLICITAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) 
 
 
 
 
 
Eu, _____________________________________________________________________, 

acadêmico(a) dessa Instituição, frequentando o 5º ano, turma _______, solicito 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)                    Assinatura do(a) novo(a) Prof(a) Orientador(a)  

 

       ____________________________    ____________________________________ 
            Anuência do(a) Prof(a) Orientador(a)                             Anuência da Supervisão do TCC 
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- ANEXO 13 -  

 
 

DEPÓSITO DA VERSÃO DEFINITIVA DA MONOGRAFIA 
 
 

 
 

 
 
 
Eu, _____________________________________________________________________, 

acadêmico(a) dessa Instituição, frequentando o 5º ano, turma ___, encaminho CD com uma 

via da versão definitiva da Monografia Jurídica intitulada 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

gravada na sua íntegra em formato PDF, em arquivo único, para que seja arquivada junto à 

Faculdade Guilherme Guimbala, 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) Professor(a) Orientador(a) 
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- ANEXO 14 -  

 
 

TERMO FINAL DE APROVAÇÃO 
 

 
ACADÊMICO(A):  

TÍTULO:  
 

 
 
 
Eu, Professor(a)__________________________________________________, declaro que 

o trabalho aprovado com ressalvas pelas banca examinadora foi avaliado sendo, ao final, 

considerado:  

 

(    ) Aprovado 

 

(    ) Reprovado 

 
 

 

Joinville, ____ de _______________ de 20___. 

 
 
 

_____________________________ 
Orientador(a) 

 
 
 
 


