Check-list de formatação da monografia final
Cheque os seguintes itens de formatação do seu trabalho. Traga essa folha com os itens
checados para que sejam confirmados quando da entrega da monografia final em arquivo PDF.


O título do trabalho deve ser o mesmo na capa, contracapa, folha de aprovação, resumo e
abstract (avise-nos sempre que o título diferir daquele que está no site do TCC);



Na contracapa deve constar ‘Trabalho de conclusão do curso de Graduação em
Engenharia XXX apresentado à disciplina de Trabalho de conclusão de curso 2, do
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica (DAELT) da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná( UTFPR) como requisito para obtenção do título de Engenheiro XXX’;



Numeração de páginas, sendo a página zero atribuída para a capa, a grafia impressa do
número da página inicia apenas na primeira página da introdução;



Folha de aprovação (que deve ser a terceira folha do seu trabalho), deve ser exatamente
igual àquela assinada pela banca após a defesa, com duas exceções: não deve ser assinada
(não é deve ser uma versão escaneada da folha assinada), e deve conter o seguinte texto
no rodapé:
A folha de aprovação assinada encontra-se na Coordenação do Curso de Engenharia XXX



Resumo deve conter quatro blocos de texto bem definidos. O primeiro bloco é o título
dessa página (Resumo); segundo bloco deve ser:
SOBRENOME1, Nome1, A.; SOBRENOME2, Nome2, B. Titulo do trabalho. YYYY. NNN f.
Trabalho de conclusão de Curso (Graduação – Curso de Engenharia XXX). Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, YYYY.
onde NNN é o número de páginas, XXX é o seu curso e YYYY é o ano.
Terceiro bloco contém, em um único parágrafo, o resumo do seu trabalho; finalmente, o
último bloco contém o termo “Palavras-chave:” seguido das palavras-chave que descreve
seu trabalho.



Abstract deve conter quatro blocos de texto bem definidos. O primeiro bloco é o título
dessa página (Abstract); segundo bloco deve ser:
SOBRENOME1, Nome1, A.; SOBRENOME2, Nome2, B. Title of work (Título do trabalho em
Inglês). YYYY. NNN f. Trabalho de conclusão de Curso (Graduação – Curso de Engenharia
XXX). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, YYYY.
onde NNN é o número de páginas, XXX é o seu curso e YYYY é o ano.
Terceiro bloco contém, em um único parágrafo, a tradução coerente do resumo do seu
trabalho; finalmente, o último bloco contém o termo “Palavras-chave:” seguido das
palavras-chave que descreve seu trabalho.

