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INSTRUÇÕES PARA A DEFESA DO TG NA XII SEMANA DO MEIO 

AMBIENTE – DIA 02 DE JUNHO DE 2021 

1Primeiro A. Autor, 2Segundo B. Autor 

 

1) Somente os alunos matriculados no TG4 (6º Nível) poderão enviar os trabalhos 

completos como defesa do TG. 

 

2) Os certificados de publicação e apresentação serão de Trabalho Completo apresentado em 

evento. 

 

3) Os alunos deverão enviar o trabalho para a banca na data combinada com o orientador. 

 

4) A apresentação dos trabalhos, na forma de banner (seguindo o modelo enviado), será junto 

com os demais trabalhos apresentados na semana: no dia 02 de junho (enviaremos a seguir 

os horários), através da plataforma Teams.. 

 

5) Os integrantes da banca irão preencher a avaliação, portando a Ficha de Avaliação 

fornecida pela Secretaria Acadêmica, dentro do período da apresentação. Podem realizar a 

sua avaliação em momentos separados ou juntos, seguindo o que for combinado pela 

banca. 

 

6) O orientador deve solicitar a Folha da Ata, onde será colocada a nota final, com a 

Secretaria Acadêmica. 

 

 

7) Uma vez corrigido, o trabalho deve ser enviado para o endereço: 

semanameioambiente2021@gmail.com, com o nome do arquivo (com extensão word 

doc ou .docx) salvo com o TÍTULO DO TRABALHO EM LETRAS MAIÚSCULAS. 

 

8) No trabalho final, a ser entregue para a biblioteca, devem ser incluídas as folhas de capa, 

de rosto, agradecimentos, dedicatória e epígrafe (se desejarem), e sumário. Também 

podem ser acrescentadas fotos e tabelas. 

mailto:semanameioambiente2021@gmail.com
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NORMAS PARA O TG 

1. Deverá conter no mínimo cinco (5) e no máximo vinte (20) páginas, obedecendo à seguinte 

sequência:  

2. Primeira página: Resumo, Palavras-chave, Abstract, Keywords. 

3. A partir da segunda página: Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, 

Conclusões, Agradecimentos (opcional) e Referências Bibliográficas. Esses itens deverão 

ser grafados em negrito, letras maiúsculas e centralizados, fonte tamanho Times New 

Roman 14.  

4. O texto deverá ser organizado no formato para folha de papel A4 (210 x 297 mm), com 

margens superior e esquerda de 3,0 cm e inferior e direita com 2,0 cm. 

5. O texto deverá ser escrito em fonte Times New Roman tamanho 12. Justificado e com 

espaçamento 1,5 entre linhas e parágrafos 1,25 cm. As tabelas e figuras devem apresentar 

espaçamento simples entre linhas e fonte Times New Roman 11. 

6. O Resumo e Abstract devem conter no máximo 300 palavras; e as Palavras-chave e 

Keywords devem ser entre 3 a 5. 

7. Os nomes científicos devem ser escritos em itálico. Quando presente no título o nome 

científico deverá ser digitado, também em itálico, em letras minúsculas, só com a primeira 

letra maiúscula.  

8. As figuras (ilustrações: desenhos, fotos e gráficos) serão inseridas, logo após sua menção 

no texto e não devem ultrapassar a margem da página. As figuras deverão ser inseridas no 

texto com extensão jpeg. As legendas das figuras e tabelas deverão ser autoexplicativas, 

concisas, redigidas embaixo para figuras e acima para tabelas, e numeradas 

sequencialmente em ordem crescente.  

9. Os autores citados no texto e as referências são normatizadas segundo os modelos abaixo e 

devem estar em ordem alfabética de autores e, dentro desta, em ordem cronológica de 

trabalhos; havendo dois ou mais autores, separá-los por ponto e vírgula; os títulos dos 

periódicos devem ser escritos por extenso; incluir apenas os trabalhos citados no texto, em 

tabelas e/ou em figuras, na seguinte forma: 
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CITAÇÕES: 

Pereira et al. (2006) produziram............................................................................. 

De acordo com Wendlling (2012),................................................................. 

Souza e Ferraz (2012)...................................................................................... 

..................( WENDLLING, 2012).......................................... 

...................( WENDLLING e FERRAZ, 2012)......................................... 

..................( FERRAZ et al., 2010).......................................... 

................... (FERRAZ et al., 2010; WENDLLING, 2012) 

 

 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

PERIÓDICOS:  

 

Até três autores: 

 

MARIA, S. M. Z. A. A.; DE CASTRO, S. E. M.; GAJEGO, C. V. V. E. B. Alterações 
morfológicas e alocação de biomassa em plantas jovens de espécies florestais sob diferentes 

condições de sombreamento. Ciência Rural, v. 35, n. 1, p. 62-68, 2005. 
 

 

Mais de três autores: 

 

TUFFI SANTOS, L.D. et al. Exsudação radicular de glyphosate por Brachiaria decumbens e 

seus efeitos em plantas de eucalipto. Planta Daninha, v. 26, n. 2, p. 369-374, 2008. 
 

 

LIVROS:  

 
DA SILVA, D. B. et al.  Frutas do Cerrado. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 

2001. 178 p. 
 

 
DISSERTAÇÕES E TESES:  

 
RIBEIRO, D. N. Caracterização da resistência ao herbicida glyphosate em biótipos da 

planta daninha Lolium multiflorum (Lam.). 2008. 102 f. Dissertação (Mestrado em 
Fitotecnia) - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de São Paulo, 

Piracicaba, 2008. 
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ANAIS DE CONGRESSOS: 

 
PARVIAINEN, J. V. Qualidade e avaliação da qualidade de mudas florestais. In: SEMINÁRIO 

DE SEMENTES E VIVEIROS FLORESTAIS, 1981, Curitiba. Anais... Curitiba: FUPEF, p. 
59-90, 1981. 

 
TEXTO DE SITES COM AUTOR: 

 

MARTO, G.B.T. Tabebuia alba (Ipê-Amarelo). IPEF: Identificação de espécies florestais. 

2006. Disponível em:<http://www.ipef.br/identificacao/tabebuia.alba.asp>. Acesso em: 15 
mai 2015. 

 
 

TEXTOS DE SITE SEM AUTOR: 

 

ABRAF. Anuário estatístico da ABRAF 2013 ano base 2012. ABRAF – Brasília, 150 p., 
2013. Disponível em: http://www.sbs.org.br/destaques_contribuicoes.pdf. Acesso em 

01/10/2013. 
 

 

 

 

EXEMPLO DE MODELO TABELA E FIGURA (adequar conforme seja necessário e 

de preferência): 

 

 
Tabela 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Parâmetro Avaliado 1 Parâmetro Avaliado 2 Parâmetro Avaliado 3 

Tratamento Tratamento Tratamento Tratamento Tratamento Tratamento 

dados dados dados dados dados dados 

Dados estatísticos 

(se houverem) 

Dados estatísticos 

(se houverem) 

Dados estatísticos 

(se houverem)) 

Dados explicativos da estatística realizada. Fonte 9. 
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                                            Figura 1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 


