
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Universitário FIPMoc - UNIFIPMOC 



Curso de Graduação em Administração 

Regulamento de Trabalho Final de Graduação 

 

Este documento tem como objetivo regulamentar as atividades referentes ao Trabalho 

Final de Graduação (TFG) do curso de graduação em Administração do Centro 

Universitário FIPMoc – UNIFIPMOC. Para a conclusão no curso de Administração é 

obrigatória a elaboração orientada de um artigo científico e um relatório técnico 

científico, a partir de um projeto de pesquisa ou de negócios desenvolvido pelo acadêmico 

em consenso com o seu orientador. 

 

1. Do objetivo da disciplina: 

O objetivo da disciplina de Trabalho Final de Graduação (TFG) consiste em avaliar o 

desenvolvimento das habilidades adquiridas nas áreas da administração estabelecidas 

pelo CFA, tendo como suporte os aspectos científicos/teóricos o desenvolvimento das 

competências dispostas no capítulo II das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Administração, sendo: 

I- Integrar conhecimentos fundamentais ao Administrador; 

II - Abordar problemas e oportunidades de forma sistêmica; 

III - Analisar e resolver problemas; 

IV - Aplicar técnicas analíticas e quantitativas na análise de problemas e oportunidades; 

V - Ter prontidão tecnológica e pensamento computacional;  

VI - Gerenciar recursos; 

VII - Ter relacionamento interpessoal; 

VIII - Comunicar-se de forma eficaz; 

IX - Aprender de forma autônoma. 

 

2. Das obrigações do professor orientador: 

I. Orientar o acadêmico no desenvolvimento do TFG no que tange ao cumprimento 

do roteiro/estrutura (de acordo com o tipo de trabalho escolhido e áreas da administração 

), ao cumprimento das normas especificadas e no embasamento teórico, atendendo à carga 

horária prevista para a disciplina; 

II. Acompanhar e controlar as entregas do acadêmico e o cumprimento do 

calendário; 

III. Agendar a sua apresentação de TFG; 

IV. Lançar a nota do acadêmico no sistema da avaliação da UNIFIPMoc. 

 

3. Das obrigações do colegiado de curso:  

 

I. Elaborar e disponibilizar os documentos de acompanhamento e controle do acadêmico 

matriculado na disciplina; 

II.Distribuir os orientados por orientador via inscrição, sorteio ou reunião; 

III. Emitir as atas de apresentação de TFG; 

IV.Registrar o TFG de cada acadêmico no Repositório da Biblioteca. 

 

4. Das obrigações do acadêmico matriculado na disciplina de Trabalho Final de 

Graduação 

I. Ter frequência mínima de 75% nos horários de orientação; 

II.Registrar em documento estabelecido pelo colegiado de curso ou coordenação a sua 

vinculação com o orientador no prazo estabelecido; 



III. Cumprir os prazos estabelecidos no cronograma da disciplina, sob pena de redução da 

nota ou reprovação na disciplina de TFG; 

IV.Elaborar, sob orientação de um professor orientador, o Trabalho Final de Graduação 

conforme o roteiro disposto nos ANEXOS deste documento; 

V. Fazer a apresentação oral do seu trabalho, segundo cronograma estabelecido e tempo 

estipulado, sob avaliação de uma banca examinadora composta pelos professores do 

colegiado e/ou professores visitantes convidados pelo colegiado; 

VI.Entregar para cada membro da banca examinadora, a versão preliminar impressa, até 10 

dias antes da data de apresentação; 

VII. Após a apresentação, fazer as correções sugeridas pela banca e encaminhar o trabalho 

para o orientador, via e-mail institucional e os documentos exigidos para a inserção do 

trabalho no Repositório da biblioteca. 

VIII. Sugere-se a submissão do TFG a um dos eventos de iniciação científica ou extensão 

promovidos pela UNIFIPMoc ou outras instituições de ensino superior.  

 

5. Da elaboração do Trabalho Final de Graduação - TFG 

 

A elaboração do TFG deve cumprir as normas estabelecidas anteriormente.  

O acadêmico poderá escolher entre os três modelos de TFG: 

a) Artigo Científico – Roteiro anexo; 

b) Relatório Técnico Científico – Roteiro anexo; 

Quanto ao texto final do TFG do acadêmico, este deverá seguir o roteiro anexo e cumprir 

as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, independente do 

modelo seguido. 

 

6. Dos instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento do TFG 

Os instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento do TFG são: 

a) Ficha de orientação (Anexo IV - A): composta pelas informações do acadêmico e 

do orientador e suas assinaturas; 

b) Cronograma de atividades (Anexo IV - B): composto pelas fases de 

desenvolvimento do TFG e os espaços de avaliação realizada pelo orientador ao longo do 

período da orientação. 

c) Ata de avaliação (Anexo IV - C): composta pelas informações do acadêmico, do 

trabalho, do orientador e dos membros da banca examinadora. 

 

7. Das normas de apresentação do Trabalho Final de Graduação – TFG 

 

I. O acadêmico terá de 10 a 20 minutos para a apresentação do seu TFG à banca 

examinadora, sendo o mesmo responsável pela confecção do material audiovisual (Power 

Point, Prezi, Canva) que será utilizado na apresentação; 

II.A apresentação do TFG é pública, sendo previamente divulgada; 

III. Nos casos de Relatório Técnico Científico, é obrigatório o envio do convite ao 

proprietário da empresa na qual o trabalho foi realizado para que este assista à 

apresentação do acadêmico; 

IV.Após a apresentação do TFG, o estudante será arguido pela banca examinadora; 

V. Ao término, a banca se reunirá, sob a presidência do orientador, a fim de avaliar o TFG 

do acadêmico, no que tange ao texto final e à apresentação. 

 

8. Das disposições gerais 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do curso de Administração. 



Este regulamento terá ampla divulgação para que seja de conhecimento de todos os 

acadêmicos e professores do curso. 

Este regulamento entra em vigor a partir da data de sua publicação. 



ANEXOS 

ANEXO I – Orientações para elaboração de Artigo Científico1 

Os artigos devem ser originais e oriundos de pesquisas de natureza empírica ou 

experimental, original, que possam ser replicadas ou generalizadas. 

Artigos Originais: 

 

Os artigos incluem estudos observacionais, estudos experimentais ou quase-

experimentais, avaliação de programas, análises de decisão e estudos sobre avaliação de 

desempenho, entre outros. O artigo deve conter 20 a 30 páginas. A estrutura recomendada 

é: Resumo, Introdução, Métodos, Referencial Teórico, Resultados e Discussão. A capa 

do trabalho é padrão e será encaminhada pelo colegiado. 

 

O resumo deverá conter uma apresentação de todo o trabalho de forma sucinta, 

contemplando 300 a 400 palavras. A Introdução deve ser curta, definindo o problema 

estudado, sintetizando sua importância e destacando as lacunas do conhecimento na área. 

A seção sobre os Métodos deve descrever de forma detalhada todos os passos da 

realização do estudo, permitindo a análise crítica sobre o desenvolvimento do estudo e 

possibilidade de replicação. Deverá ser informada a aprovação por Comitê de Ética, 

quando pertinente. O Referencial Teórico deverá conter uma apresentação da temática do 

trabalho com suporte aos autores que pesquisam sobre o assunto. Os resultados devem 

ser apresentados de forma objetiva sem repetição de dados presentes nas figuras (gráficos 

ou tabelas). A discussão deve retomar o objetivo do estudo, apreciando as limitações e os 

resultados do estudo e apresentando comparação com a literatura científica existente. As 

conclusões devem estar inseridas ao final da seção de discussão dos resultados. 

 

FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS 

Os artigos deverão:  

• Digitados em páginas tamanho A4, numeradas sequencialmente a partir da primeira 

página; 

• Com margens de 2,5 cm; 

• Com tipo de letra: Times New Romam ou Arial tamanho 12; 

• Com espaçamento de 1,5 cm entre as linhas em todo o texto e com parágrafos alinhados 

em 1,0 cm. 

• Citações e referências deverão ser normalizadas de acordo com o estilo ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigente. 

 

                                                           
1 As informações deste roteiro tiveram como base as orientações para autores da Revista Multidisciplinar 

do Centro Universitário FIPMOC. Disponível em: 

https://www.unifipmoc.edu.br/periodicos/index.php/medrev/about/submissions.  

https://www.unifipmoc.edu.br/periodicos/index.php/medrev/about/submissions


ANEXO II – Das orientações do Relatório Técnico Científico - RTC 

O Relatório Técnico Científico - RTC dispõe de um documento no qual o acadêmico 

relata e evidencia uma consultoria realizada em uma empresa, na qual ele propõe 

melhoria(s) gerencial(is) a partir de um diagnóstico. O texto deve conter entre 20 e 30 

páginas desconsiderando capa, sumário e referências. 

O texto do RTC deverá cumprir as normas da ABNT vigente, bem como o roteiro abaixo: 

Capa – padrão enviado pelo colegiado. 

Sumário – Disposição dos tópicos e suas páginas – organização do trabalho. 

Resumo – resumo sucinto do trabalho contemplando 300 a 400 palavras. 

Sumário Executivo – Apresentação do RTC contemplando o seu objetivo e uma 

contextualização do tema abordado no trabalho. Trata-se de um resumo do propósito do 

TFG, ou seja, você irá apresentar o seu trabalho, informando ao leitor a empresa na qual 

realizou a consultoria, o tema abordado, a justificativa da escolha do tema e a proposta 

elaborada. Deve ser um texto curto e objetivo. 

Apresentação da empresa – Informações acerca da empresa na qual você desenvolveu 

o seu RTC, contemplando o histórico, abordagem estratégica (missão, visão e valores), 

estrutura organizacional, informações sobre o mercado de atuação e outras que o seu 

orientador julgar pertinente. 

Metodologia - Descrição dos passos principais para a realização do trabalho, escolha ou 

elaboração dos instrumentos de diagnóstico, coleta de dados e instrumentos estatísticos 

de tratamento de dados (quando utilizados). 

Fundamentação Teórica – Apresentação dos conceitos utilizados na condução do 

trabalho na visão dos autores que os contempla. 

Diagnóstico – Apresentação das ferramentas de diagnóstico gerencial utilizadas durante 

do trabalho. 

Proposições - Esse tópico contempla a apresentação das propostas elaboradas pelo 

acadêmico a partir do diagnóstico realizado. Mesmo em casos de propostas 

informatizadas (planilhas, aplicativos, entre outras), deve-se fazer uma apresentação clara 

da ferramenta proposta, contemplando figuras, gráficos, tabelas, conforme a 

especificidade de cada um. 

Considerações Finais – Suas considerações sobre o RTC no âmbito da gestão da empresa 

e do seu aprendizado.  

Referências – Lista das referências utilizadas na elaboração do RTC. 

 

Os RTC deverão: 

• Estar digitados em páginas tamanho A4, numeradas sequencialmente a partir da 

primeira página; 

• Com margens de 2,5 cm; 

• Com tipo de letra: Times New Romam ou Arial tamanho 12; 

• Com espaçamento de 1,5 cm entre as linhas em todo o texto e com parágrafos alinhados 

em 1,0 cm. 

• Citações e referências deverão ser normalizadas de acordo com o estilo ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigente. 

 

 

 



ANEXO IV - INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DO TFG 

 

 

A - FICHA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 

 

CURSO:___________________________ SEMESTRE/ANO:__________________ 

ACADÊMICO:_______________________________ MATRÍCULA:____________ 

PROFESSOR ORIENTADOR:___________________________________________ 

__________________________ __________________________

NOME DO ACADÊMICO NOME DO PROFESSOR

 
  



B - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

Prazo Atividade Pontos 

distribuídos 

Avaliação do 

professor 

Mês 1 Entrega do Plano 

de Trabalho 

10 pontos  

Mês 2 Referencial teórico  20 pontos  

Mês 3 Diagnóstico (no 

caso de relato 

técnico científico), 

aspectos 

metodológicos e 

instrumentos de 

coleta de dados   

20 pontos  

Mês 4 Entrega e 

apresentação 

50 pontos (Anexo x 

- ata de 

apresentação ) 

 

 

Total 

 

 
 

 

 

 
  



C – ATA DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHO FINAL DE 

GRADUAÇÃO 

 

Candidato:  

Curso: Administração Período:  No de matricula:  

Candidato:  

Curso:  Período:  No de matricula:  

Título do Trabalho de Curso: 

Barrav 

Formato do Trabalho de Curso 

 Monografia   Artigo científico 

 

Avaliador 1 (Orientador) Presidente da Banca 

Nome Titulação Curso/Instituição 

  UNIFIPMOC 

Avaliador 2 - Membro da Banca 

Nome Titulação Curso/Instituição 

  UNIFIPMOC 

Avaliador 3 - Membro da Banca 

Nome Titulação Curso/Instituição 

  UNIFIPMOC 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Trabalho de Curso apto para a defesa:  
Si

m 
  Não  

 

1ª ETAPA - CUMPRIMENTO DOS PRAZOS 

 



1.1. Registro do Trabalho de Curso em qualquer modalidade no prazo 

normatizado. 
Até  10 pontos  

 

2ª ETAPA - ESTRUTURA DO TRABALHO DE CURSO 

 

2.1. O referencial teórico utilizado é atualizado e coerente com a proposta de 

trabalho. 

 

Até  10 pontos 
 

2.2. O método é bem definido e adequado ao problema, com as fases de 

pesquisa claramente relatadas. 

 

Até  10 pontos 
 

2.3. Os resultados (no caso do artigo) ou as proposições (no caso de Relatório 

técnico científico) estão adequados à proposta. 

Até 10 pontos 
 

2.6. Observância das Normas  

Obs*: Norma ABNT mais atual 

Para artigos– Normas próprias da Revista Multidisciplinar 

Até  10 pontos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. A exposição seguiu uma sequência lógica dividindo equitativamente os 20 

minutos de apresentação 
Até 10pontos  

3.2.Na abordagem do tema foi demonstrado segurança, domínio e clareza do 

assunto. 
Até 10pontos  

3.3.As ideias foram expostas de forma crítica e em consonância ao referencial 

teórico-metodológico adotado 
Até 10pontos  

3.4. Linguagem correta. Até 10 pontos  

3.5. Apresentação material ou gráfica adequada e correta. Até 10 pontos  

 

 

3ª ETAPA – APRESENTAÇÃO ORAL 

 



Fazer arredondamento para o primeiro número superior inteiro: Nota = _____ 

 

Nota Final do Trabalho de Curso = média das notas atribuídas pelos membros da banca 

 

Nota do Avaliador 1:  Nota do Avaliador 2:  Nota do Avaliador 3:  

      

 Média das notas:   

Fazer arredondamento para o primeiro número superior inteiro: 

NOTA FINAL DO TRABALHO DE CURSO: ____ (___________________________) 

Resultado:  
Assinatura do Avaliador 1: Datas: 

 

 

 

__/__/2021 

 I - Aprovado 
Assinatura do Avaliador 2: 

 II - Reprovado 
Assinatura do Avaliador 3: 

 III - Com restrições 
Assinatura do Autor do Trabalho de Curso: 

Deferimento pela  

Coordenação de Curso: 

Sim   
Assinatura do Coordenador de Curso: 

 _/ _/2021 

Não  

 

Obs.:  Serão 3 (três) as possibilidades de resultados que a banca de avaliação do Trabalho de curso poderá emitir: 

I - Aprovado e a nota obtida, que deverá ser igual ou superior a 60 (sessenta) pontos; 

II - Reprovado e a nota obtida, que deverá ser inferior a 40 (quarenta) pontos; e 

III - Com restrições, quando a nota obtida estiver no intervalo de 40 (quarenta) a 60 (sessenta) pontos. 

§ 1º O Trabalho Final de Graduação com restrições, atendidas todas as sugestões de sua adequação pela banca avaliadora, deverá entregar a 

versão final do Trabalho ao Professor orientador, em sua forma revisada no prazo determinado.  

§ 2º Na nova avaliação do Trabalho Final de Graduação deverá ter nota igual a 60 (sessenta) pontos para sua aprovação. 

§ 3º O autor de Trabalho Final de Graduação reprovado na primeira defesa ou não aprovado após revisão do mesmo, será considerado 

reprovado no conteúdo curricular, tendo que se matricular a partir do próximo período letivo no mesmo conteúdo na condição de dependência. 

 

 

 

 

 

 


