
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – CAMPUS POSSE 

PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM ENSINO DE HUMANIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA BÁSICO PARA DEFESA DE TRABALHO FINAL DE 

CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posse-GO, 2018 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO – CAMPUS POSSE 

Introdução 

O Trabalho Final de Curso do Curso de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades oferecido 

pelo Instituto Federal Goiano - Campus Posse, será em forma de artigo e deverá consistir em 

um estudo prático, teórico, empírico ou metodológico, pertinente à área de conhecimento do 

Curso. 

Os discentes deverão desenvolver os artigos com o acompanhamento de um orientador que 

presidirá a banca de avaliação final que deverá atribuir uma nota final de 0 (zero) a 10 (dez). 

Será considerado aprovado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis). As bancas 

de avaliação serão compostas por: 2 membros internos e membro externo. 

Quanto aos prazos: 

● Defesas entre os dias 18 e 30 de junho – conforme entrega dos artigos finais para os 

membros da banca; 

● O prazo de entrega da versão final do artigo para banca de avaliação deverá ser de no 

mínimo, 10 dias antes da data de defesa pretendida; 

● Caso tenham prorrogações o aluno deverá prorrogar com o servidor Daniel (Secretário do 

Núcleo de Pós-Graduação e Inovação do IF Goiano - Campus Posse) protocolando o pedido 

na secretaria do Campus até dia 8 de junho de 2018;  

● Caso tenham prorrogações, o mesmo princípio de prazo de entrega para banca serão 

mantidos. Observando o segundo semestre de 2018, a partir do dia 1° de agosto; 

● Poderão ser solicitadas no máximo 3 prorrogações (no máximo de 2 meses cada uma); O 

modelo do documento para pedido de prorrogação encontra-se disponível na página do 

curso. 

Os artigos apresentados deverão seguir rigorosamente às diretrizes dispostas neste documento. 

Sobre a estrutura do artigo e Normas1 

Todos os artigos elaborados deverão ser inéditos e redigidos em português e deverão conter de 

10 a 15 páginas. 

Os textos devem ser apresentados em fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaço 

entrelinhas de 1,5. As margens (direita, esquerda, superior e inferior) deverão ser de 2,5 cm, em 

formato A-4 (210x297mm). 

                                                           
1 As diretrizes aqui dispostas tiveram como base as normas da Revista Ateliê Geográfico, com adaptações para 

melhor se adequar ao TCC do Curso. 
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O cabeçalho deve conter o título na língua original (em letra maiúscula) seguido da tradução 

em inglês. Na segunda linha, o nome do autor, seguido da filiação institucional e e-mail.  

O texto deve ser acompanhado de resumo na língua original e da tradução em inglês, com um 

máximo de 170 palavras, em espaço simples, e uma relação de 3 ou 4 palavras-chave que 

identifiquem o conteúdo do texto. 

A estrutura do texto deve ser dividida em partes não numeradas e com subtítulos. É essencial 

conter introdução e conclusão ou considerações finais. Recomenda-se realizar a revisão do 

artigo. 

As notas de rodapé não deverão ser usadas para referências bibliográficas. Esse recurso pode 

ser utilizado quando extremamente necessário e cada nota pode ter em torno de até 5 linhas. 

As citações e referências bibliográficas seguirão as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), as quais são exemplificadas ao final destas diretrizes. 

As ilustrações (figuras, tabelas etc.) devem ser enviadas no corpo do texto (formatos JPG, TIF 

ou CDR), coloridas ou em preto e branco. Imagens, fotografias, Gráficos e Mapas devem ser 

intitulados como "Figuras" na parte inferior da imagem. As dimensões máximas, incluindo 

legenda e título, são as do formato A-4. Caso a figura seja uma fotografia do(a) próprio(a) 

autor(a) do artigo, deve constar a fonte como "fotografia do(a) autor(a)" seguida do ano entre 

parêntese. 

Exemplificação para citações e referências bibliográficas segundo as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

De acordo com a NBR-10520:2001 da ABNT, as Referências deverão ter chamadas no texto 

pelo(s) sobrenome(s) do(s) autor(es), em maiúsculas, data e página, quando dentro do parêntesis 

(SILVA, 1995, p.43) e em minúsculas quando inseridas na frase: Segundo Silva (1995, p.43). 

Se um mesmo autor citado tiver mais de uma publicação no mesmo ano, identificar cada uma 

delas por letras, (SILVA, 1995a, p.35). 

Solicita-se evitar ao máximo notas de rodapé. 

As Referências (somente aquelas citadas no texto) completas deverão constar ao final do texto, 

alinhadas totalmente à esquerda, em ordem alfabética, e elaboradas de acordo com a NBR-

6023:2002 da ABNT. Para acessá-la, clique aqui. 

  

EXEMPLOS: (atentar para a pontuação e estilo) 

Livro 

https://laboter.iesa.ufg.br/up/214/o/abntnbr6023.pdf
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SOBRENOME, Nomes. Título do Livro. Local de Edição: Editora, ano da publicação. 

Exemplo: SANTOS, Milton. Espaço e método. São Paulo: Nobel, 1985. 

Capítulo de livro 

SOBRENOME, Nomes (do autor do capítulo). Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nomes 

(Ed., Org., Comp.) Título do Livro. Local de Edição: Editora, ano de publicação. página inicial 

– página final do capítulo. 

Exemplo: IANNI, Octavio. Globalização e diversidade. In: FERREIRA, Leila C.; VIOLA, 

Eduardo (Org.). Incertezas de sustentabilidade na globalização. Campinas: Ed. da Unicamp, 

1996. p. 93-102. 

Artigo 

Exemplos: 

TEIXEIRA NETO, Antônio. Os caminhos de ontem e de hoje em direção a Goiás-

Tocantins. Boletim Goiano de Geografia, Goiânia, v. 21, n. 1, p. 51-68, jan.-jul. 2001. 

OLIVEIRA, Floriano J. G. de; RIBEIRO, Guilherme. Políticas públicas e territoriais em 

perspectiva: a política para além da gestão. Espaço e Economia, Rio de Janeiro, n.3, 10 set. 

2013. Disponível em <http://espacoeconomia.revues.org/599>. Acesso em: 16 jan. 2014. 

Tese/Dissertação 

SOBRENOME, Nomes. Título da tese/dissertação. Data de publicação. Nr. de f. 

Tese/Dissertação (Doutorado/Mestrado em ...) - Instituto, Universidade, local da defesa, data 

de defesa. 

Evento 

SOBRENOME, Nomes. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO EM CAIXA ALTA, 5., 

Cidade, data. Título Anais, Proceedings... Local de edição: Editora, data. página inicial-final do 

trabalho. 

As citações textuais de menos de três linhas deverão aparecer no decorrer do texto, na mesma 

letra (sem itálicos) e entre aspas. 

As citações que ocuparem mais de três linhas deverão ser digitadas separadas do texto principal, 

com recuo, sem aspas nem itálicos e em letra de tamanho menor que aquela do texto principal. 

Em ambos os casos, deve ser citado o SOBRENOME do autor, ano, página. 


