


7- O aluno deve agendar na Coordenação do Curso de Matemática o  dia,

o  local  e  a  hora  da  defesa  do  Trabalho  de  Monografia.  Precisa

preencher  junto  a  Coordenação  um  formulário  com  os  dados

necessários  para  a  ata  de  defesa  do  trabalho  de  monografia,  que

corresponde  ao  termo  de  aprovação.   A  data  para  a  defesa  deve

acontecer  dentro  do  semestre,  de  maneira  que  seja  possível  o

lançamento  do  conceito  da  atividade  AA006-  Monografia  de

Graduação, no período estipulado pela PROGRAD. 

8- A defesa deve ser realizada em tempo médio de 30 minutos acrescido,

a critério da banca, de até 60 minutos para perguntas e considerações

da banca. Cabe ao  presidente da banca coordenar os trabalhos da

defesa.

9- É  de  responsabilidade  do  orientador  supervisionar  o  Trabalho  Final

para fazer valer as recomendações  feitas pela banca, caso necessário.

10- O aluno deve entregar para a  Coordenação do Curso, a versão final da

Monografia,  em 1(uma)  cópias encadernadas  em capa dura na cor

preta  e  uma cópia em CD devidamente identificado dentro de um

envelope.   Para identificar a  lombada da versão em capa dura e o

envelope do  CD, veja anexo. 

11-O aluno que não cumprir o item 9  e 10 dentro do semestre letivo não

terá a atividade AA006- Monografia de Graduação cumprida. 

12-  A versão final da monografia entregue à Coordenação do Curso deve

conter os seguintes elementos:

 Capa

 Folha de rosto

 Terno de Aprovação.

 Agradecimentos (opcional)

 Resumo (De 5 à10 linhas)

 Sumário (índice)

 Lista de abreviaturas (quando necessário)

 Índice de tabelas, figuras, gráfico e anexo (quando necessário)

 Introdução 

 Desenvolvimento do tema.

 Conclusões



 Referências Bibliográficas

 Anexos (quando necessário)

13 - A Formatação do Trabalho monográfico deve obedecer às normas

vigentes  da  ABNT  -  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas,

destacando-se o seguinte:

a)  Digitação : espaço 1,5 (um e meio), fonte Arial, tamanho 12,

em apenas uma face em cada folha.

 b) Tamanho do Papel: A4

 c) Margens:  Superior = 3,5 cm;

           Inferior = 2,5 cm;

           Direita = 2,5 cm;

           Esquerda = 4,0cm.

d) Folha de rosto: no alto da folha,  a 5,0 cm da borda superior,

colocar  o símbolo  da UFRRJ.  A seguir, no centro escrever  em

letras versais o nome do AUTOR e logo abaixo no  centro,  em

letras versais, O TÍTULO DO TRABALHO. Abaixo do título, mais

próximo  da  margem  direita,  síntese  da  finalidade  do  trabalho

(Monografia apresentada a Banca Examiadora da UFRRJ, como

como requisito parcial para obtenção do título de ....). No centro, a

4,0 cm da borda inferior, a CIDADE e o ANO, Veja anexo.

e) Numeração das páginas: dos elementos preliminares, exceto

a capa que não é contada, e a folha de rosto que é contada e não

numerada,  as  demais  folhas  recebem números  em  algarismos

romanos, embaixo, no centro  e com letras minúsculas.

A partir da introdução, ou trabalho propriamente dito, as páginas

receberão números arábicos, na margem superior, à direita, a 2,0

cm da borda superior.

f) Citações: devem ser seguidas as normas vigentes da ABNT.



g)  Bibliografia    e   Referências  :  no  final  do  trabalho,  deve  ser

apresentada a relação total dos materiais bibliográficos que foram

citados. O aluno deve seguir as normas vigentes da ABNT para

uniformizar a monografia.

        
h)  Demais  detalhes: Todos  os  detalhes  de  apresentação  do

texto,  não relacionados nestas normas,  podem ser  esclarecidos

em:  SANTOS,  Dely  B.  M.  Normalização  de  Trabalhos
Acadêmicos.  Seropédica-RJ:  Editora  da  Universidade  Rural,

2003. 96p..



ANEXO 

 NORMAS DO TRABALHO DE MONOGRAFIA DO CURSO DE

MATEMÁTICA. 

ÍNDICE

1.  Formalização  de  Vinculo  de  Orientação  -  AA006-  Monografia  de

Graduação;

2. Modelo da Capa da Monografia;

3. Modelo da Lombada da Monografia;

4. Modelo de etiqueta do CD;

5. Modelo de Folha de rosto;

6. Modelo de Termo de Aprovação.

7. Modelo da autorização de divulgação de maneira virtual.







4. Modelo da Lombada da Monografia;

Lombada ou dorso é a parte lateral de um livro; imagine um livro na  estante 

de uma  biblioteca.

UFRRJ
MAT.

Nª da Mon.

T
ÍT

U
L

O

ANO



5. Modelo de etiqueta do CD;

UFRRJ 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA.

AUTOR

TITULO DA MONOGRAFIA.

NÚMERO DA MONOGRAFIA.

SEROPÉDICA
ANO





7. Modelo do termo de aprovação.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
MATEMÁTICA

Monografia  “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
apresentada e defendida por yyyyyyyyyyy
matrícula zzzzzzzzzzzz foi aprovada pela
Banca Examinadora, com conceito  “ S ou
NS ”, recebendo o número XXX.

Seropédica , xx  de  xxxxxxxxxx de xxxx.

BANCA EXAMINADORA:

___________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Orientador

__________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

__________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   

SEROPÉDICA
ANO



7. Modelo de  autorização da divulgação virtual na página da UFRRJ e no site
do Curso de Graduação em Matemática.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Coordenação do Curso de Graduação em Matemática,

AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO. 

A  Monografia com título xxxxxxxxxxxxxx,  número  xxxx,  defendida e
aprovada pela banca, no dia xx, de xxxxxxxx de xxxx pode ser divulgada
no site do Curso de Graduação em Matemática da  UFRRJ. 

Autor da Monografia: ____________________________________________________

Orientador:____________________________________________________________

           

 

SEROPÉDICA
ANO


