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DELIBERAÇÃO CoC Nº 02/2021 

 

Dispõe sobre regulamentação complementar para a elaboração e apresentação de monografias no 
âmbito da disciplina 7500006 Monografia. 

 
A Comissão Coordenadora do Curso de Bacharelado em Química do Instituto de Química de São 
Carlos, na sua 57ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de maio de 2021, usando de suas 
atribuições legais, baixa a seguinte 

 

DELIBERAÇÃO: 
 

Artigo 1º – As orientações gerais para a disciplina 7500006 Monografia estão descritas em 
sua ementa. 

 

Artigo 2º – O trabalho final, apresentado em forma de monografia, deve ser redigido em língua 
portuguesa e obedecer aos seguintes critérios: 

a) Ter, no mínimo, 20 páginas e, no máximo, 40 páginas incluindo os elementos pré-
textuais, textuais e pós-textuais 

b) Contemplar a contextualização do tema, a análise crítica da literatura, a descrição do 
desenvolvimento do projeto, a apresentação e discussão dos resultados, além das 
referências bibliográficas. 

c) Ser elaborado em conformidade com o “Manual simplificado de normas para elaboração 
de teses e dissertações” do IQSC (Regras gerais de apresentação da dissertação/tese 
ABNT NBR 14724/2011), disponível no endereço eletrônico: 
http://sbi.iqsc.usp.br/?page_id=1448. 

d) Ser submetido a uma análise de verificação de similaridade através da plataforma 
Turnitin. O relatório de verificação deve ser incluído como anexo no texto final. 

 
Artigo 3º – A composição da banca examinadora deve ser encaminhada à CoC para 

homologação com, no mínimo, 30 dias de antecedência da data da apresentação. 
 

Artigo 4º – A apresentação da monografia deve ocorrer até, no máximo, no último dia letivo de 
cada semestre, de acordo com o calendário escolar do corrente ano estipulado pela Pró-Reitoria de 
Graduação. Devido ao caráter específico da disciplina, não está previsto regime de recuperação e, 
portanto, suas atividades não devem ultrapassar o período regular de aulas. 

 
Artigo 5º – Esta Deliberação entra em vigor na data de 14 de maio de 2021. 

 
 
 

São Carlos, 14 de maio de 2021. 
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