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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
O Setor de Pós-Graduação da UNIUV, no uso de suas atribuições legais e estatutárias
e considerando a aprovação pela Pró-Reitoria de Ensino, pautado no regimento da pósgraduação, regulamenta que para o aluno concluir seu curso de pós-graduação, deverá obter
no mínimo 75% de presença e nota acima de 7,0 em todas as disciplinas do curso, tendo que
apresentar como TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), podendo ser uma monografia ou
um artigo publicado, de acordo com a resolução CNE/CES nº 01/2007.
O protocolo projetos de pesquisa, que darão subsídios para elaboração do artigo,
deverá ocorrer ao final da disciplina de Metodologia de Pesquisa Científica, ou ao final do
curso de especialização. Os alunos de pós-graduação que já encerram a disciplina de
Metodologia de Pesquisa Científica poderão protocolar seu projeto no último dia de aula de
seu curso, tendo o prazo de 3 meses, contando a partir da data do último dia de aula para
entregarem sua monografia ou seu artigo publicado, sendo possível, de acordo com a
justificativa, prorrogar o prazo por mais 3 meses.
O projeto do tcc deverá seguir as normas da UNIUV, disponíveis no site da UNIUV, no
link: http://www.uniuv.edu.br/normas2011/10_uniuv2011_projeto_pesquisa.pdf.
O artigo deverá conter de 20 a 25 páginas e os seguintes itens:
•

Nome da Instituição;

•

Nome do curso com ano de início da turma;

•

Nome do professor Orientador;

•

Título do artigo;

•

Nome do autor;

•

Resumo;

•

Palavras Chave;
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•

Abstract;

•

Introdução;

•

Desenvolvimento;

•

Conclusão;

•

Referencias.

Atenciosamente,

Ademir Rodrigues de Mattos,
Coordenador de Pós-Graduação.

UNIÃO DA VITÓRIA, 07 de junho de 2011.
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