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INSTRUÇÕES PARA FINALIZAÇÃO DE TCC E RELATÓRIOS DE ESTÁGIO 

Modalidade: MONOGRAFIA / RELATÓRIO DE ESTÁGIO / ARTIGO 

 Antes da apresentação / Defesa: 

 
Deverão ser impressos em papel branco, formato A4 (210mm x 297mm), texto na cor preta, podendo utilizar 
outras cores somente para ilustrações. 

 
Quantidade: 3(três) vias, encadernado modelo espiral. 

 

 
 Após efetuarem as devidas correções sugeridas pela banca: 

Modalidade: MONOGRAFIA  

 Deverá seguir o padrão das normas do Manual para Normatização de Trabalhos de Conclusão de Curso, do 
IFTM (Resolução 06/2012, 09/03/2012);

 Encadernação: 1(uma) via, modelo brochura (Capa dura), cor azul escuro (para todos os cursos), tipo e 
tamanho da fonte: Times New Roman, 14, Cor da fonte: dourada.

 

 Somente para Monografia: 
 

 Preencher formulário Solicitação de Ficha Catalográfica disponível na página da biblioteca do Campus 
Uberlândia Centro (>Formulários)

 Enviar por e-mail para marciabellotti@iftm.edu.br ;

 No prazo mínimo de 3 (três) dias enviaremos a ficha catalográfica em PDF por e-mail;

 O aluno deve imprimir a ficha no verso da folha de rosto e inserir no suporte digital;

 Obs: Não será elaborada Ficha Catalográfica para formulários incompletos.

 
Modalidade: RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 
 O prazo para entrega da versão final do Relatório de Estágio é no máximo 30 dias após a apresentação da 

mesma. O NÃO CUMPRIMENTO DESTE ITEM DARÁ AO PROFESSOR ORIENTADOR O DIREITO DE 

EMITIR AO ESTUDANTE UM CONCEITO DE REPROVADO INDEPENDENTE DA NOTA EMITIDA PELA 

BANCA AVALIADORA.

 A versão final deverá ser entregue em uma cópia impressa e uma mídia (CD) para à Coordenação de Estágio 

e Egressos juntamente com o termo de autorização para disponibilização eletrônica e impressa. Esta versão 

final deverá seguir o padrão das Normas para Elaboração de Relatório de Estágio do IFTM – resolução 

nº23/2011 de 19/03/2011.

 A encadernação dessa versão final do relatório de estágio deverá ser modelo brochura capa dura, cor verde 

escura, tamanho da fonte da capa: 14, fonte: Times New Roman, cor da fonte: dourada. Tem um exemplar 

na biblioteca, como modelo.

 O relatório de estágio não precisa de ficha catalográfica.




Modalidade: ARTIGO 
 

 Deverá seguir o padrão das normas do Manual para Normatização de Trabalhos de Conclusão de Curso, do 
IFTM (Resolução 06/2012, 09/03/2012);

 Não necessita ficha catalográfica

 Encadernação: 1 via encadernado em espiral, com folha de rosto.


 
 Após Encadernado: MONOGRAFIA / RELATÓRIO DE ESTÁGIO / ARTIGO 

 
O Orientador e/ou Coordenador de Estágio deverá entregar na biblioteca: 

 
 Formulário solicitando Depósito do TCC/RELATÓRIO/ARTIGO na Biblioteca (disponível na página da 

biblioteca > Formulários);

 1 (um) exemplar impresso do trabalho devidamente encadernado (conforme instruções acima)

 No momento da entrega, o servidor da biblioteca irá verificar o conteúdo do CD e do exemplar impresso e 
atestará no formulário o recebimento/depósito.
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