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1. Objetivos do TFG

 Consolidação das atividades de aprendizagem teóricas e práticas nos diferentes campos de atuação profissional
do oceanógrafo em instituições publicas e privadas

 auxiliar no desenvolvimento de atitudes e hábitos profissionais

 exercitar e aprimorar conhecimentos técnicos/científicos

 promover a integração entre o corpo aluno e o mercado de trabalho, ou entre o corpo aluno e cursos de pós-
graduação.

2. O TFG deverá abordar tema compatível com a atividade do profissional oceanógrafo 

3.  O  TFG  é  uma  atividade  anual  subdividida  em TFG1  (GEOA87)  e  TFG2  (GEOA88),  cujas  ementas  estão
reproduzidas abaixo:

GEO A87 – Trabalho Final de Graduação 1 – Apresentação e discussão dos dados preliminares a serem
utilizados  no  Trabalho  Graduação.  Roteiro  para  elaboração  de  um projeto  de  pesquisa.   Conceitos  de
hipótese de trabalho, objetivos, metas, métodos, cronograma.  Pesquisa aplicada e básica.  Elaboração do
projeto de pesquisa do Trabalho de Graduação. 

GEO A88 – Trabalho Final de Graduação 2 – Acompanhamento do desenvolvimento do projeto de pesquisa
do Trabalho  de  Graduação.  Apresentação,  discussão  e  interpretação  dos resultados  obtidos.  Redação  e
defesa do Trabalho de Graduação.

4. O Título preliminar do Projeto de Pesquisa do Trabalho de Graduação, com a anuência prévia do Orientador e
informações  de  contato  (e-mail  e  telefones  do  aluno e  orientador)  deverão  ser  submetidos  ao  Coordenador  da
Atividade TFG1, no prazo máximo de 15 dias após o início do semestre no qual o aluno encontra-se matriculado. 

5. O IGEO e a UFBA não se responsabilizarão pelos recursos necessários para o desenvolvimento do Projeto, nem
por despesas de viagem, alimentação e hospedagem do aluno ou do orientador.

6. Os Trabalhos de Graduação serão orientados por um docente da UFBA, preferencialmente doutor. Apenas 1 co-
orientador pode ser indicado, acompanhado das devidas justificativas. O co-orientador pode ser externo à UFBA.

7. É altamente recomendável que o Trabalho de Graduação tenha por base dados já coletados ou cuja coleta esteja
suficientemente avançada no momento da matricula na atividade TFG1 – GEOA87. Revisões bibliográficas poderão
ser realizadas considerando a sua relevância temática para oceanografia.

8. Uma vez aprovado o Projeto de Pesquisa do Trabalho de Graduação, o mesmo não poderá mais ser alterado em
sua essência durante a atividade TFG2.

9. O produto final da atividade TFG1 é o Projeto de Pesquisa, o qual deverá ser submetido ao final do semestre
letivo, conforme cronograma e formatação definidos pelo Coordenador da Atividade. Este projeto deverá conter
obrigatoriamente os seguintes itens: Introdução com colocação do problema e hipótese de trabalho a ser examinada,
Objetivos, Metodologia, Área de Trabalho, Cronograma e Orçamento. O projeto será avaliado por uma comissão
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composta, preferencialmente, por dois membros externos à UFBA, indicados pelo professor orientador em comum
acordo com o aluno.

10. O TFG poderá ser substituído por artigo aceito para publicação em periódico de bom nível, ampla circulação e
com corpo editorial. O aluno deverá ser o autor principal do artigo o qual deve necessariamente versar sobre o tema
do projeto de pesquisa aprovado na atividade TFG1. A escolha desta modalidade não isenta o aluno da apresentação
oral e defesa perante uma comissão examinadora, para fins de atribuição da nota final.

11. O produto final da atividade TFG2 é a monografia apresentada pelo aluno matriculado. Obedecendo ao disposto
no Anexo B.

12.  O  Trabalho  de  Graduação  será  apresentado  oralmente,  obedecendo  ao  cronograma  estabelecido  pelo
Coordenador da Atividade e será avaliado por uma comissão examinadora composta por 03 membros, incluindo o
orientador. O co-orientador só poderá integrar a banca examinadora em caso de ausência do orientador. 

13.  Na  avaliação  do  TFG2  pela  banca  examinadora,  deverão  ser  contemplados  obrigatoriamente  os  seguintes
critérios: (i) qualidade da apresentação oral, (ii) domínio do tema pelo aluno durante a defesa, e (iii) qualidade da
monografia escrita pelos membros da Banca Examinadora.

14. O orientador em comum acordo com o aluno deverá sugerir uma lista de 04 examinadores, dois titulares e dois
suplentes de instituições preferencialmente situadas em Salvador. No caso da indicação de membros residentes fora
de Salvador, as despesas de transporte, refeições e hospedagem serão da inteira responsabilidade do orientador.

15. Após a apresentação oral, em prazo a ser definido pelo Coordenador da Atividade, o aluno deverá entregar duas
cópias impressas não encadernadas da versão final corrigida do Trabalho de Graduação assim como o arquivo no
formato PDF do mesmo para divulgação no portal do Curso.

3



ANEXO A

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Oceanografia
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ANEXO B

FORMATO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO

Os documentos devem ser redigidos em português dentro de um padrão lingüístico satisfatório.

É obrigatória a adoção do seguinte formato de apresentação:

– Tamanho da folha - A4

– Estilo da fonte - Arial

– Tamanho da fonte para texto - 11

– Margens - 2,5 cm

– Espaço entre linhas - 1,5 linhas

– Paginação - a numeração das páginas prefaciais (Agradecimentos, Resumo e Abstract), com exceção da Folha de
Rosto,  deve  ser  feita  em algarismos  romanos,  em letras  minúsculas.  As  demais  páginas  devem ser  numeradas
sequencialmente, com algarismos arábicos. Tais algarismos devem estar centrados no final de cada página.

Havendo figuras, gráficos, tabelas e anexos as páginas devem ser numeradas dando seguimento às do texto. No caso
de apêndices, as páginas não são numeradas.

Número máximo de páginas:

Projeto de Graduação - 8 páginas, excluindo Capa, Sumário e Resumo.

Relatório TG I - 30 páginas, excluindo Capa, Sumário, Resumo, Anexos e Apêndices.

Monografia - 70 páginas, excluindo Capa, Folha de Rosto, Sumário, Agradecimentos, Resumo,  Abstract,
Anexos e Apêndices.

1.1 - Estrutura do Projeto de Graduação

O Projeto de Graduação deve apresentar a seguinte estrutura seqüencial:

– Capa - deve seguir a seguinte estrutura (ver modelo anexo):

_ Nome do Discente (no topo e centralizado)

_ Título

O título do trabalho será grafado em letras minúsculas. Exceção deve ser feita para a primeira letra do título, nomes
próprios e/ou científicos. Se houver subtítulo, o mesmo deverá ser separado do título por ”dois pontos” (centralizado)

_ ”Plano do Trabalho de Graduação apresentado ao Curso Graduação em Oceanografia da Universidade Federal da
Bahia, como parte dos requisitos para conclusão da disciplina Trabalho de Graduação I.” (localizado abaixo do título,
a partir da medianiz da folha, justificado)

_ Orientador(a): 
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_ Co-Orientador: 

_ Salvador (no rodapé e centralizado)

_ Mês e Ano de Impressão (no rodapé e centralizado)

– Sumário - Deve conter o índice do conteúdo de todo o documento, incluindo Lista de Figuras, Lista de Tabelas etc.

– Resumo - O resumo deve ser redigido em português, localizado antes do início do texto principal, com no máximo
200 palavras ou 1500 caracteres sem o emprego de parágrafos. Deve consistir em um resumo breve do conteúdo do
Trabalho de Graduação, conciso e claro, ressaltando os objetivos, relevância do trabalho e resultados esperados.

–  Corpo  do  Texto  -  Deve  constar  as  seções  tradicionalmente  consideradas  em  Planos  Científicos,  tais  como:
Introdução, Objetivos, Área de Estudo, Metodologia e Resultados Esperados.

_ Introdução - Deve estabelecer com clareza o objetivo do trabalho, relacionando-o com outros do mesmo campo e
apresentando,  de forma sucinta,  a  situação  em que se encontra  o problema investigado.  Ressaltar  claramente  a
contribuição da pesquisa desenvolvida. Extensas revisões de literatura devem ser substituídas por referências aos
trabalhos mais recentes, onde tais revisões tenham sido apresentadas.

_ Objetivo - Especificar o principal objetivo do trabalho e, quando houver, os objetivos específicos associados.

_  Metodologia  -  A  descrição  dos  métodos  usados  deve  limitar-se  ao  suficiente,  para  possibilitar  a  perfeita
compreensão dos mesmos; processos e técnicas já descritos em outros trabalhos, devem ser referidos somente por
citação, a menos que tenham sido consideravelmente modificados.

_ Resultados Esperados - Tecer breves comentários sobre os resultados à serem atingidos.

– Cronograma - O cronograma deve ser tabulado associando etapas do trabalho e tempo de execução.

– Referências Bibliográficas - As Referências devem ser ordenadas de maneira alfanumérica e por sobrenome do
autor, considerando apenas as referências mencionadas no texto. As referências devem ser completas, incluindo as
iniciais dos nomes dos autores citados, ano da publicação, título completo do artigo, volume, fascículo e número de
páginas (iniciais e finais). 

Títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo com World list of science periodicals.

Para a citação de livros, deve ser mantida a sequência: autor(es), ano de publicação, título completo do livro, edição
(a partir da segunda), local da publicação, casa publicadora (editora comercial), número total de páginas ou volume
(só mais de um na coleção).

– Local, Data e Assinaturas - No final do documento devem constar local, data e assinatura do Discente e com o “de
acordo” do Orientador(a) e/ou do Professor(a) Responsável, caso este último não corresponda ao(à) Orientador(a).

1.2 - Relatório de Acompanhamento

O Relatório de Acompanhamento deve apresentar a seguinte estrutura seqüencial:

– Capa - Observar as seguintes modificações (ver modelo anexo):

_ “Relatório de Acompanhamento apresentado ao Curso de Graduação em Oceanografia da Universidade Federal da
Bahia, como parte dos requisitos para conclusão da disciplina Trabalho de Graduação I.” (localizado abaixo do título,
a partir da medianiz da folha, justificado)

6



_ Mês e Ano de Impressão (no rodapé e centralizado)

– Sumário

– Resumo - Deve incluir, também, os resultados parciais e conclusões preliminares.

– Corpo do Texto - Devem constar as seções tradicionalmente consideradas em Relatórios Científicos Parciais, tais
como:  Introdução,  Objetivos,  Área  de  Estudo,  Metodologia,  Resultados  Parciais,  Discussão  e  Conclusões
Preliminares.

– Cronograma - Deve evidenciar as etapas cumpridas durante o Trabalho de Graduação I e apresentar as etapas a
serem realizadas no decorrer do Trabalho de Graduação II.

– Referências Bibliográficas

– Anexos (opcional)

– Local, Data e Assinaturas - No final do documento devem constar local, data e assinatura do Discente e com o “de
acordo” do Orientador(a) e/ou do Professor(a) Responsável, caso este último não corresponda ao (à) Orientador(a).
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