
 

  
   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE JUIZ DE FORA   
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES  

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA   

   

   

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO1   

   

   

CAPÍTULO I   

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

   

   

Art. 1º Este Regulamento estabelece normas para as atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão 

de Curso do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus 

Governador Valadares (UFJF/GV).   

   

§ 1º A Resolução CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2007, do Ministério da Educação, em seu Art. 

10º, estabelece que o Trabalho de Curso constitui componente curricular obrigatório do curso de 

graduação em Ciências Econômicas, a ser realizado sob supervisão docente.   

   

§ 2º O Trabalho de Conclusão de Curso deve ter o formato final de uma Monografia.   

   

§ 3º A carga horária de elaboração da Monografia faz parte da grade curricular do curso sob a forma 

das disciplinas obrigatórias Monografia I e Monografia II.   

   

   

CAPÍTULO II   

DA MONOGRAFIA   

   

   

Art. 2º A Monografia consiste em um trabalho de pesquisa individual que mostra conhecimento sólido 

sobre o tema escolhido e capacidade de manipular corretamente teorias e conceitos econômicos 

aplicados a um problema científico de natureza econômica.   

   

§ 1º O trabalho deverá ser elaborado segundo as normas ABNT.   

   

§ 2º Devem ser características da Monografia:   

   

I Autoralidade: a Monografia deve ser elaborada individualmente pelo aluno, em todas 

as suas etapas, não podendo ser coautorada.   

 
1 Documento aprovado em reunião departamental do dia 09 de novembro de 2018, com retificações aprovadas 

na reunião de 22 de novembro de 2019 e 18 de março de 2021.   



 

   

  
II Diretividade: a Monografia deve ser escrita sob supervisão docente, em um processo 

de orientação reconhecido dentro dos termos regimentais do Departamento de Economia da 

UFJF/GV.   

   

III Originalidade: a Monografia deve apresentar conteúdo original. A cópia não citada de 

trechos não originais da Monografia será considerada plágio, cuja punição está prevista no 

Art. 29º deste Regulamento.   

   

IV Materialidade: a Monografia deve ter linguagem acadêmica própria e ser escrita em 

conformidade com o estabelecido no § 1º deste artigo.   

   

§ 3º Serão aceitos trabalhos de caráter científico como:   

   

I Revisão sistemática da literatura;   

   

II Estudo qualitativo (com dados primários ou secundários);   

   

III Estudo quantitativo (com dados primários ou secundários).   

   

Art. 3º A aprovação final da Monografia será realizada por Banca Examinadora, nos termos dos 

Capítulos IX e X deste Regulamento.    

   

Parágrafo único. Os critérios de avaliação das disciplinas Monografia I e Monografia II serão 

elaborados pela Comissão de Monografia e aprovadas pelo departamento, em resolução específica.   

   

   

CAPÍTULO III DA COMISSÃO DE MONOGRAFIA   

   

   

Art. 4º A Comissão de Monografia é composta pelo docente Coordenador do Curso, pelo docente 

Coordenador de Monografia e pelo docente Vice Coordenador de monografia.   

   

§ 1ª O Coordenador de Monografia deverá ser um docente do curso de Ciências Econômicas, eleito 

em reunião departamental.   

   

§ 2º O Coordenador de Monografia deve permanecer na Comissão de Monografia pelo prazo de dois 

anos, sendo permitida a recondução. Após o fim do prazo, a comissão ficará pro tempore até que seja 

feita nova eleição.  

  

§ 3º A substituição do docente Coordenador de Monografia antes do prazo de dois anos deverá ser 

justificada e uma nova eleição deverá ser convocada.   

   

§ 4º O Vice Coordenador deverá ser um docente do Curso de Ciências Econômicas, eleito em reunião 

departamental pelo prazo de dois anos, sendo permitida a recondução, exceto se estiver previsto de 

outra forma no Plano Pedagógico do Curso.   



 

   

Art. 5º São atribuições da Comissão de Monografia:   

   

a) Analisar e propor alterações neste Regulamento.   

   

b) Interpretar os dispositivos deste Regulamento.   

   

c) Convocar, se necessário, reuniões com docentes orientadores e alunos matriculados nas 

disciplinas Monografia I e Monografia II.   

   

d) Resolver casos omissos e encaminhar casos especiais ao departamento, se houver 

necessidade.   

   

Art. 6º São atribuições do Coordenador de Monografia:   

   

a) Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas neste Regulamento.   

   

b) No início de cada semestre letivo, divulgar o calendário das atividades relacionadas às 

disciplinas de Monografia I e II, com os prazos finais para a entrega da Proposta de Trabalho 

e da versão escrita definitiva da Monografia de Graduação e outros prazos que se fizerem 

necessários.   

   

c) No início do período de matrícula, de cada semestre letivo, divulgar a lista com a 

disponibilidade de cada docente do Departamento para orientação no próprio semestre.   

   

d) Indicar docentes orientadores sempre que houver aluno sem orientação e todos os docentes 

tiverem atingido o número máximo recomendado de orientações por semestre, conforme 

estabelecido no Art. 13º deste Regulamento, salvo quando houver docente voluntário para 

assumir essa orientação adicional.   

   

e) Proceder à resolução de dificuldades e impasses que eventualmente surjam no decurso da 

elaboração, conclusão e defesa do trabalho de monografia, incluindo eventuais problemas 

na relação entre o aluno e seu orientador.   

   

f) Divulgar a data, o local e o horário das Bancas Examinadoras de Monografia a cada 

semestre letivo, previamente estabelecidas pelo docente orientador.   

   

g) Designar professores para compor as Bancas Examinadoras de Monografia, em caso de 

necessidade.   

   

h) Receber os documentos assinados pelos alunos de Monografia I e Monografia II como: 

proposta de monografia, avaliação de projeto de pesquisa, ata de defesa, e comprovante de 

entrega da versão digital e termos de autorização de divulgação de monografia.   

   

i) Conferir a adequação dos itens requeridos pelo repositório entregues pelo aluno na 

secretaria da coordenação, conforme artigo 34º.   

   



 

j) Fechar as turmas de Monografia I e II no sistema respeitando o prazo final para lançamento 

das notas. Caso os documentos referentes à Monografia I e II não tenham sido entregues no 

prazo estabelecido neste regulamento, o aluno será considerado reprovado.    

   

Art. 7º A Coordenação do Curso deverá encaminhar a Monografia e documentos necessários à Equipe 

do Repositório Institucional Central do Instituto, após conferência da Comissão de monografia dos 

requisitos necessários.   

   

Art. 8º São atribuições do Vice Coordenador de Monografia:   

   

a) Auxiliar o Coordenador de Monografias em suas atribuições.   

   

b) Substituir o Coordenador de Monografias em caso de ausência.   

    

CAPÍTULO IV   

DA MATRÍCULA   

    

Art. 9º O aluno deve indicar um docente do Departamento de Economia da UFJF/GV para orientá-lo, 

ao se matricular em Monografia I.   

   

§ 1º Em casos excepcionais, é permitida orientação externa à UFJF, conforme § 2º do Art. 53 do 

Regulamento Acadêmico da Graduação da UFJF, ou externa ao Departamento de Economia, desde 

que aprovada pelo Coordenador de Monografia e que tenha coorientação de um docente vinculado ao 

Departamento de Economia da UFJF/GV.   

   

§ 2º O aluno que desejar orientação externa deverá apresentar, à Comissão de Monografia, justificativa 

exclusivamente baseada em aspectos acadêmicos de sua proposta de trabalho, pertinentes ao domínio 

da Economia, em que se caracterizem as competências específicas do docente externo.   

   

Art. 10º O aceite oficial da orientação se dará por meio de assinatura do docente orientador em 

formulário próprio intitulado Proposta de Monografia (Anexo I), entregue ao Coordenador de 

Monografia, até 07 (sete) dias após o início do semestre letivo.   

   

§ 1º Caso a matrícula seja feita durante o período de ajuste de matrícula pelos Coordenadores, o aceite 

oficial deverá ser feito em até 01 (um) dia útil antes da data limite para o ajuste final de matrícula.    

   

§ 2º A aceitação de orientação deverá respeitar o disposto nos Artigos 13º e 15º deste Regulamento.   

   

§ 3º O aluno que tiver orientação recusada terá 07 (sete) dias para indicar outro docente. Se, ainda 

assim, o novo docente indicado não aceitar orientar o aluno, o Coordenador de Monografia indicará 

um docente orientador.   

   

Art. 11º Solicitações de alteração de orientador deverão ser encaminhadas ao Coordenador de 

Monografia por meio de justificativa por escrito.   

   

Art. 12º A orientação de monografia se inicia no semestre em que o aluno se matricular na disciplina 

Monografia I e, posteriormente, em Monografia II, e obtiver o aceite oficial de orientação.   

   



 

Parágrafo único. Caso haja substituição de orientador, conforme estabelecido no Capítulo V deste 

Regulamento, a nova orientação se inicia após ciência, pelo novo orientador, da aprovação da troca, 

pelo Coordenador de Monografia.   

    

CAPÍTULO V   

DA ORIENTAÇÃO   

    

Art. 13º O Coordenador de Monografia informará ao Coordenador de curso quais docentes do 

departamento estão disponíveis para exercer atividade de orientação.   

   

§ 1º A recusa de orientação só pode ser feita com justificativa aprovada pela Comissão de Monografia, 

exceto quando o docente totalizar 04 (quatro) orientandos no período letivo, contando ambas as 

disciplinas Monografia I e Monografia II.   

   

§ 2º Se, na ocasião da matrícula, o docente for indicado como orientador por mais do que 04 (quatro) 

alunos, contando ambas as disciplinas Monografia I e Monografia II, o docente poderá selecionar, a 

seu critério, os orientandos que desejar, em até 03 (três) dias úteis a partir de sua indicação como 

orientador pelo aluno.   

   

§ 3ª Caso todos os docentes do Departamento de Economia da UFJF/GV estejam com 04 (quatro) 

orientandos, somando Monografia I e Monografia II, e ainda houver aluno sem orientador, caberá ao 

Coordenador de Monografia indicar um docente orientador, conforme Art. 6º deste Regulamento, 

salvo quando houver docente voluntário.   

   

Art. 14º O orientador não poderá descontinuar uma orientação, que está no processo de elaboração de 

Monografia, sem justificativa aprovada pela Comissão de Monografia.   

   

Parágrafo único. O descumprimento do disposto nos Capítulos II e Capítulo VIII deste Regulamento 

autoriza o docente a se desligar da orientação, devendo comunicar o fato ao Coordenador de 

Monografia.   

   

Art. 15º Fica vedada a orientação de monografias no caso de parentes de primeiro grau.   

    

CAPÍTULO VI   

DO ORIENTADOR   

    

Art. 16º São atribuições do docente orientador:   

   

I Participar das reuniões convocadas pelo Coordenador de Monografia;   

   

II Acompanhar e orientar o aluno nas atividades necessárias ao desenvolvimento da 

Monografia, especialmente:   

   

a) avaliando a relevância e exequibilidade do tema proposto pelo aluno;   

   

b) ajudando o aluno a delimitar corretamente o tema;   

   

c) indicando, quando necessário, fontes bibliográficas e (ou) de dados;   

   



 

d) definindo a natureza dos trabalhos intermediários a serem feitos pelo aluno;   

   

e) recebendo o aluno para orientação e avaliação do andamento do trabalho de Monografia, 

de modo a garantir o amadurecimento gradual das ideias e evitar o acúmulo de tarefas no 

final do período letivo;   

   

f) advertindo o aluno formalmente em caso de descumprimento do cronograma de  

orientação estabelecido previamente;   

   

g) reprimindo o plágio e orientando sobre outras práticas indevidas de gravidade semelhante, 

de modo a evitá-las;   

   

h) avaliando o orientando quanto à frequência nas disciplinas Monografia I e Monografia II, 

podendo reprová-lo por infrequência, caso o número de faltas ultrapasse 25%;   

   

III Informar pelo menos 50 (cinquenta) dias antes do último dia de lançamento de notas, em 

formulário específico (Anexo II), ao Coordenador de Monografia, a previsão dos 

componentes da Banca Examinadora e da data de apresentação do trabalho.   

   

IV Marcar a sala de defesa e solicitar que o aluno informe a data, o horário, o local, o título 

da Monografia, o discente e a composição de Banca Examinadora, ao Coordenador de 

Monografia, pelo menos 07 (sete) dias antes da data prevista para a Banca Examinadora;   

   

V Providenciar, no dia de apresentação do trabalho, à Banca Examinadora, a ata de defesa 

para ser assinada e a declaração de participação para os membros da banca;   

   

VI Presidir a Banca Examinadora;   

   

VII Avaliar, em conjunto com demais membros da Banca Examinadora, a Monografia de 

graduação;   

   

VIII Encaminhar a Ata de Defesa ao Coordenador de Monografia   

   

IX Conferir, junto aos membros da Banca Examinadora, se as alterações sugeridas ou 

exigidas durante a apresentação do trabalho à Banca Examinadora foram cumpridas pelo 

aluno e, após a entrega pelo aluno da versão final impressa e digital, e termos de 

autorização de publicação, à Coordenação de Curso e conferidas pela Comissão de 

Monografia, lançar no sistema a aprovação ou reprovação, conforme definido pela banca;    

   

X Cumprir e fazer cumprir este Regulamento.   

   

XI Avaliar o trabalho de monografia I através do documento Avaliação de Projeto de  

Pesquisa (anexo III);  

  

XII Lançar a aprovação ou reprovação em Monografia I e II no sistema até 3 (três) dias úteis 

antes do prazo final para lançamento de notas.    

   

Art. 17º Para efeito de enquadramento no Plano de Trabalho Individual (PTI), a carga horária semanal 

de dedicação à orientação de cada monografia será de 02 (duas) horas.   



 

    

CAPÍTULO VII   

DO COORIENTADOR   

    

Art. 18º O orientador, caso julgue necessário, poderá convidar outro docente da UFJF para exercer a 

função de coorientador da Monografia.   

   

Art. 19º São atribuições do coorientador:   

   

I Auxiliar o aluno durante a Monografia.   

   

II Executar atribuições de orientador relacionadas à entrega de documentos e lançamento de 

notas, conforme Art. 16º deste Regulamento, nos casos em que o docente orientador for 

externo à UFJF.   

   

Art. 20º Cada coorientação contará como 0,25 orientações na contagem para definir o máximo 

recomendado de orientandos por semestre.   

   

Art. 21º Para efeito de enquadramento no Plano de Trabalho Individual (PTI), a carga horária semanal 

de dedicação à coorientação de cada Monografia é de 30 (trinta) minutos.   

    

CAPÍTULO VIII   

DO ALUNO   

    

Art. 22º São deveres do aluno matriculado em Monografia I e Monografia II:   

   

I Cumprir as normas e regras estabelecidas neste Regulamento;   

   

II Cumprir os prazos para entrega de formulários, projetos, relatórios parciais, termos e 

versão final da Monografia;   

   

III Indicar um docente para orientá-lo, considerando a lista de docentes disponíveis;   

   

IV Após aceito pelo orientador, encaminhar à Comissão de Monografia a Proposta de 

Trabalho, conforme Anexo I e Art. 10º, a qual vale como termo de aceite e permissão 

para a matrícula em sua disciplina de monografia.    

  

V O aluno matriculado em monografia II deverá confirmar o docente orientador escolhido 

em monografia I, por e-mail, a coordenação de monografia com o prazo máximo de 07 

(sete) dias após o início do semestre letivo. Caso o aluno mude de orientador em relação 

ao registrado em monografia I, ele deverá entregar novamente o documento Proposta de 

Monografia (Anexo I), o qual valerá como aceite oficial da nova orientação. O 

documento deve ser entregue com o prazo máximo de 07 (sete) dias após o início do 

semestre letivo.  

   

VI A Proposta de Trabalho valerá como condição para a efetivação da matrícula em 

Monografia I. Caso o aluno não entregue o documento, sua matrícula poderá ser desfeita 

pelo Coordenador de Monografia.   



 

   

VII Desenvolver um Projeto de Monografia de Graduação, durante a disciplina de 

Monografia I.   

   

VIII Encaminhar o documento de Avaliação do Projeto de Pesquisa (Anexo III), preenchido 

pelo docente orientador, à Comissão de Monografia até 3 (três) dias úteis antes do prazo 

final para lançamento de notas no sistema. Caso o aluno não garanta a entrega do termo 

no prazo estabelecido, o aluno será considerado reprovado em Monografia I;    

   

IX Cumprir o plano de trabalho estabelecido pelo orientador das disciplinas de Monografia 

I e II. Caso o número de faltas ultrapasse 25%, o aluno será reprovado.    

   

X Apresentar-se perante a Banca Examinadora, em data e local marcados, para a defesa da 

Monografia de Graduação;    

     

Art. 23º É direito do aluno, devidamente matriculado em Monografia I e II, do Curso de Graduação 

em Economia:    

   

I Ter um docente orientador e definir com o mesmo a temática da monografia;     

   

II Ser informado sobre as normas e regulamentação da monografia.     

   

III Substituir o orientador conforme Art. 11º deste Regulamento.    

     

CAPÍTULO IX   

DA BANCA EXAMINADORA   

    

Art. 24º As Bancas Examinadoras de Monografia serão compostas pelo docente orientador do trabalho 

e por no mínimo mais um e no máximo mais dois outros docentes indicados por ele, respeitando, tanto 

quanto possível, a área de especialização dos docentes e o assunto abordado na Monografia.   

   

§ 1º A formação da Banca Examinadora deverá ter anuência do Coordenador de Monografia.   

   

§ 2º A presidência da Banca no dia da defesa caberá ao docente orientador, ficando a seu cargo o 

andamento dos trabalhos.   

   

§ 3º Caso a Monografia seja coorientada, recomenda-se que o coorientador participe da Banca 

Examinadora.   

 

§ 4º No caso de a banca ser formada por apenas um membro convidado deve-se indicar um suplente 

mas caso haja dois membros convidados pelo orientador, elimina-se a necessidade de indicação de 

um membro suplente. 

 

Art. 25º A Monografia, resultado da disciplina Monografia II, deverá ser defendida em uma 

apresentação oral pública para a Banca Examinadora, em data estabelecida pelo orientador e membros 

da Banca Examinadora.   

   

§ 1º A data da Banca Examinadora deverá ser informada à Comissão de Monografia, que a divulgará 

à comunidade acadêmica com, no mínimo, 3 (três) dias de antecedência.   



 

   

§ 2º O aluno encaminhará a Monografia aos membros da Banca Examinadora com, no mínimo, 15 

dias corridos de antecedência da data estipulada para a defesa.    

   

Art. 26º A Banca Examinadora deve ocorrer da seguinte forma:   

   

I- Prazo máximo de 15 (quinze) dias antes do último dia de lançamento de notas.   

   

II- Recomenda-se que o aluno tenha 20 (vinte) minutos para apresentação oral, podendo 

usar os recursos audiovisuais apropriados.    

   

III- O presidente da Banca Examinadora poderá interromper a apresentação caso o limite de 

tempo acordado seja ultrapassado.   

   

IV- Após a apresentação, o presidente da Banca Examinadora passará a palavra aos demais 

membros, que poderão fazer quaisquer questionamentos relacionados ao trabalho, 

seguindo o tempo recomendado de 20 minutos cada.   

   

V- Após a palavra dos demais membros da Banca Examinadora, o presidente poderá fazer 

sua própria arguição.   

   

VI- Terminada a arguição, a banca se reunirá em particular para definir a aprovação ou 

reprovação e eventuais exigências ou sugestões de alterações para a versão final.   

   

VII- O aluno será informado de sua aprovação, recebendo da Banca Examinadora as 

exigências ou sugestões de alterações e correções a serem feitas no trabalho, caso 

necessárias, tendo o prazo máximo de 10 (dez) dias para realizá-las. Em caso de 

reprovação o aluno será informado e terá que refazer a disciplina Monografia II.     

   

VIII- Em caso de aprovação, o aluno receberá a folha de aprovação assinada pelos membros 

da Banca Examinadora e deverá inclui-la na versão final física e digital do trabalho.   

   

§ 1º No dia da defesa, o docente orientador fica responsável por levar consigo uma cópia do 

documento de Avaliação Final do Trabalho de Monografia (Ata da Defesa), conforme Anexo IV, o 

qual deve ser entregue preenchido e assinado, após a defesa, à Comissão de Monografia. Deve 

também entregar os certificados de participação aos membros da banca.    

   

§ 2º No dia da defesa o aluno fica responsável por levar consigo uma cópia do termo de aprovação, o 

qual, após assinado, deve ser encadernado junto à versão final da monografia e incluído na versão 

digital, seguindo as normas de formatação exigidas.   

    

CAPÍTULO X DA AVALIAÇÃO   

    

Art. 27º A aprovação na disciplina Monografia I é atribuição do orientador, que avaliará o trabalho 

através do documento Avaliação de Projeto de Pesquisa (anexo III). Ele deverá inserir a aprovação 

ou reprovação do aluno no sistema com o prazo máximo de 3 (três) dias úteis antes do fechamento 

de notas.    

   



 

Art. 28º A aprovação na disciplina Monografia II é atribuição da Banca Examinadora, constituída nos 

termos do Capítulo IX deste Regulamento, que avaliará a Monografia considerando a dificuldade 

inerente do tema escolhido e a forma estabelecida em resolução específica.   

   

§ 1º A Banca Examinadora deverá indicar se aluno está Aprovado ou Reprovado em Monografia II.    

   

§ 2º Critérios de avaliação específicos podem ser sugeridos pela Comissão de Monografia.   

  

§ 3º Caso o aluno não cumpra os requisitos exigidos pelo docente orientador, este poderá considerálo 

reprovado em monografia II, eliminando a necessidade de formação da banca examinadora e, 

portanto, de entrega da ata de defesa a coordenação de monografia.   

   

Art. 29º Em caso de plágio ou prática indevida em grau considerado grave, no trabalho final de 

Monografia, recomenda-se reprovação do aluno e abertura de sindicância.   

   

§ 1º A punição adequada deverá ser definida pela Banca Examinadora, à luz da gravidade da falta 

cometida pelo aluno.   

   

§ 2º O aluno poderá ser chamado a se manifestar.   

   

Art. 30º Caso a monografia seja aprovada com restrições, o aluno terá o prazo de 10 (dez) dias 

corridos, a contar da data de defesa, para apresentar a versão final corrigida à Comissão de 

Monografia.   

   

§ 1º O docente orientador poderá solicitar prazo adicional caso seja constatado que as modificações 

sugeridas pela banca demandem maior tempo para o término do trabalho. Em casos especiais em que 

o período ultrapasse a data limite para o lançamento das notas do semestre na disciplina, será atribuído 

o conceito SC (sem conceito) na disciplina Monografia II.   

   

§ 2º O docente orientador será responsável pela verificação do cumprimento do prazo estabelecido.   

   

§ 3º No caso de aprovação com correções sugeridas pela banca, o responsável, em última instância, 

pela averiguação das correções, será o presidente da Banca.   

   

Art. 31º O aluno apenas receberá aprovação na disciplina Monografia II após a entrega da versão final 

da monografia em formato digital e físico e termos de autorização de divulgação, à Coordenação de 

Curso. Caso o aluno não entregue a documentação no prazo estabelecido ele será considerado 

reprovado em Monografia II.   

   

Parágrafo único. Em caso de aprovação, o docente orientador lançará o conceito aprovado em 

Monografia II, com o prazo máximo de 3 (três) dias úteis antes do prazo final para lançamento de 

notas no sistema, após a entrega dos documentos mencionados neste artigo.    

    

CAPÍTULO XI DE OUTROS PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS   

    

Art. 32º Quando a Monografia estiver apta para ser defendida, o aluno deverá:   

   

I Informar à Coordenação de Monografia, com antecedência mínima de 30 dias do último dia 

letivo, os membros da Banca Examinadora e a data, local e horário de defesa.    



 

   

II Estabelecer contato com os componentes da banca, aprovados pelo orientador, para 

verificação de aceite da definição da data.    

   

III Enviar para cada um dos membros da banca, com antecedência mínima de 15 dias da data 

da defesa, uma cópia impressa da monografia.    

   

IV Verificar a divulgação da data de sua defesa pela Coordenação de Monografia.    

   

Art. 33º Após a defesa, o aluno deverá solicitar no site da biblioteca a ficha catalográfica, e inseri-la 

na versão final física e digital (http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/usandoafichacatalografica).    

   

Art. 34º Em até 10 dias após a defesa, com o prazo máximo de 3 (três) dias úteis antes da data final 

para lançamento de notas, deverá ser entregue à Coordenação de Curso:   

   

I A versão física assinada do Termo de Autorização para publicação de trabalhos 

acadêmicos em formato eletrônico no Repositório Institucional Digital da Produção 

Científica e Intelectual da UFJF, disponível no Anexo VI e no site 

http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/repositorioinstitucional/;   

II 1 (uma) versão da monografia aprovada pela banca em formato pdf, com o termo de 

aprovação assinado, e a versão digital do Termo de Autorização para publicação no 

Repositório Institucional da UFJF (Anexo VI) gravadas em CD, armazenado em capa 

devidamente identificada com o nome completo do aluno e do orientador, o título do 

trabalho e a identificação da universidade e curso;    

III 1 (uma) cópia impressa e encadernada (capa dura preta com letras douradas) da monografia 

aprovada pela banca com o termo de aprovação assinado;   

IV Versão física assinada do Termo de Autorização de Publicação de Monografia, Anexo V.   

   

Art. 35º Em até 10 dias após a defesa, com o prazo máximo de 3 (três) dias úteis antes da data final 

para lançamento de notas, deverá ser entregue à Comissão de Monografia: 01 (uma) cópia do 

comprovante de entrega na Coordenação de Curso da monografia em sua versão digital e física e dos 

termos de autorização para publicação, conforme artigo 34;    

   

CAPÍTULO XII   

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS   

    

Art. 36º Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Monografia e, se necessário, levados para 

análise e decisão do Departamento de Economia.   

   

Art. 37º Este Regulamento só pode ser alterado por maioria simples dos membros do Departamento, 

competindo a este suprir suas lacunas, expedindo atos complementares que se fizerem necessários.   

    

CAPÍTULO XIII DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS   

    

Art. 38º Este Regulamento entra em vigor a partir de sua publicação pelo Departamento.   

   

Art. 39º Revogam-se disposições em contrário.   
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Anexo I   

        



 

ECO012GV  MONOGRAFIA I    

   

PROPOSTA DE TRABALHO   

   

Orientador:   

   

Discente:   

   

Tema de pesquisa:   

   

   

   

   

   

Governador Valadares, ___ de ________________de 20___.   

   

   

   

   

___________________________________   

Assinatura do(a) Aluno(a)   

   

   

   

__________________________________   

Assinatura do(a) Orientador(a)   

   

   

      

    

Anexo II   

    



-   

  

 ECO013GV MONOGRAFIA II  

PREVISÃO DE MEMBROS E DATA DE DEFESA Orientador(a):   

    

 Discente:   

    

 Título:   

    

 Membros Resumo:   

Membro 1:   

Membro 2 (opcional):   

Suplente:   

 Data prevista:   

    /    /   /   

     

Governador Valadares, ___ de ________________de 20___.   

    

  

   

_______________________________

_  Assinatura do (a) Orientador(a)         

    

  

Anexo III    

         



 

ECO012GV MONOGRAFIA I  

AVALIAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA Orientador:   

    

 Discente:   

    

 Título:   

    

 Resumo:   

    

    

Parecer do orientador:   

☐  Apto    ☐  Não apto.   

    

    

Governador Valadares, ___ de ________________de 20___.   

    

    

________________________________   

Assinatura do(a) Orientador(a)   

      

  

   

        

 Anexo IV      



-   

  

ECO013GV MONOGRAFIA II ATA 

DE DEFESA DE MONOGRAFIA   

CANDIDATO (A): _________________________________________ HORÁRIO DE 

INÍCIO: _______   LOCAL:  ______________________   

TÍTULO DEFINITIVO DA MONOGRAFIA:   

  

 __________________________________________________________________   

 __________________________________________________________________   

Membros da Banca   

Função   Instituição Aprovado  

NOME COMPLETO   CPF   

       Presidente  UFJF       

       Membro           

       Membro           



 

☐ Aprovação   

☐ Aprovação somente após satisfazer as exigências que constam na 

folha de modificações, no prazo fixado pela banca (não superior a dez 

dias);   

☐ Reprovação.   

Na forma regulamentar, foi lavrada a presente ata, que é abaixo assinada pelos 

membros da banca, na ordem acima relacionada, pelo candidato e pelo coordenador 
de monografia:   
    

Governador Valadares, _____ de ___________________ de 20__   

    

Presidente:   

  ________________________________________________________________  

Membro 1:   

  ________________________________________________________________  

Membro 2 (opcional):   

_________________________________________________________________  

Candidato (a):   

_________________________________________________________________   

   

  

 FOLHA DE MODIFICAÇÕES   

   

   

   

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   



-   

  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________   

     

Prazo para entrega das correções: ___/___/___.   

   

     



 

  

   

Anexo V   

        



 

  

AUTORIZAÇÃO PUBLICAÇÃO DE MONOGRAFIA   

   

   

   

   

   

   

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a 

Coordenação do Curso de Economia (UFJF/GV) a disponibilizar meu trabalho final 

de curso, intitulado ___________________________________________ 

______________________________________________ na página eletrônica 

do curso.   

   

   

     Governador Valadares, _____  de ____________ de __________.   

   

   

   

   

   

Ass.:_____________________________________________   

Nome discente:                                                                       

   

   

   

   

Ass.: ____________________________________________   

Nome orientador:                                                                    

   

       

    

   

 Anexo VI     



 

  
Termo de Autorização para publicação de trabalhos acadêmicos em formato eletrônico no 

Repositório Institucional Digital da Produção Científica e Intelectual da UFJF   

   

1. Identificação da material bibliográfico: (  )Tese                               (  ) Dissertação    

                                                                     (  ) TCC graduação           (  ) TCC Especialização   
2. Identificação da Tese ou Dissertação    
Autor:___________________________________________________________________________________________   
Matrícula:______________________  CPF: _________________ Telefone  fixo___ ____________________________   
Telefone celular: ___ _________________    E-mail:  _____________________________________________________   
Nome do orientador: _______________________________________________________________________________   
Título do trabalho: _________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________________   
Coorientador: ____________________________________________________________________________________   
Membros da  Banca: _______________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________________ 

Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado)   

Programa: ___________________________ Curso: _____________________________________________________   

Área do Conhecimento:____________________________ Palavras-chave:___________________________________ 

______________________________________________________________________  Data da defesa: __ /___ /____ 

Pós-graduação Lato Sensu (especialização)   

Curso de Pós-Graduação: __________________________________________________________________________   

Área do Conhecimento:____________________________  Palavras-chave:  _________________________________ 
_____________________________________________________________________   Data da defesa: __ /___ /____ 
Graduação   

Curso: ________________________________________________________________  Data da defesa: __ /___ /____  
Área do Conhecimento:____________________________________________________________________________   

Palavras-chave:  __________________________________________________________________________________   
3. Agência (s) de fomento (se houver): _______________________________________________________________   

4. Licença de uso   

Na qualidade de titular dos direitos de autor do conteúdo supracitado, autorizo o Centro de Difusão do Conhecimento da 
Universidade Federal de Juiz de Fora a disponibilizar a obra no Repositório Institucional gratuitamente, de acordo com a 
licença pública Creative Commons Licença 4.0 Internacional por mim declarada sob as seguintes condições.      
Permite uso comercial de sua obra? (  ) Sim  (  ) não    
Permitir alterações em sua obra?     (  ) sim   (  ) sim, desde que outros compartilhem pela mesma licença       (  ) não  A 

obra continua protegida por Direitos Autorais e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da obra que não o autorizado 

sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido.   

4. Informação de acesso ao documento:    
Liberação para publicação:   (  ) Total                         (   ) Parcial    
A restrição (parcial ou total) poderá der mantida por até um ano a partir da data de autorização da publicação. A extensão 

deste prazo suscita justificativa junto à PROPP ou PROGRAD.  Em caso de publicação parcial, o embargo será de 12 

meses. Especifique o (s) arquivo(s) capítulo(s) restritos:   
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________   



 

Declaração de distribuição não exclusiva  O 
referido autor:   
a) Declara que o documento entregue é seu trabalho original e que detém o direito de conceder os direitos contidos 
nesta licença. Declara também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto lhe é possível saber, os direitos de 
qualquer pessoa ou entidade.   
b) Se o documento entregue contém material do qual não detém os direitos de autor, declara que obteve autorização 
do detentor dos direitos de autor para conceder à Universidade Federal de Juiz de Fora os direitos requeridos por esta licença 
e que esse material, cujos direitos são de terceiros, está claramente identificado e reconhecido no texto ou conteúdos do 
documento entregue.   
c) Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não a UFJF, declara 

que cumpriu quaisquer obrigações exigidas pelo contrato ou acordo.   

Assinatura do autor                                                                                                         Data       /       /      .   


