
Orientações para a Entrega de Trabalhos de Conclusão de Curso no formato de Artigo Científico 
 
 

Os trabalhos de conclusão dos cursos de Engenharia Elétrica e Física poderão ser entregues no formato de artigo 

científico, desde que o autor seja um único aluno e o trabalho seja aceito para publicação em revista com o 

indicador da Qualis-Capes, devendo ser apresentado a uma banca examinadora e o formulário (Física / 

Engenharia Elétrica) encaminhado ao Conselho de Curso para homologação da nota.  

 

O aluno ainda deverá providenciar cópia do artigo, incorporando as alterações sugeridas pela banca, em formato 

PDF, gravado em mídia eletrônica e devidamente identificada com os nomes do aluno e do orientador, título do 

trabalho, curso e ano letivo, a ser entregue na Biblioteca.  

 

O artigo será elaborado de acordo com as normas editoriais de cada periódico.  

 

A estrutura do trabalho em formato de artigo, em termos gerais, deverá se constituída das seguintes partes:  

 

Título do trabalho – deverá ser breve, específico e descritivo.  

 

Resumo – deverá conter introdução, objetivo, material e métodos, resultados e conclusões do documento.  

 

Abstract – é a tradução (versão) do Resumo em inglês (mais utilizado).  

 

Palavras-chave – até cinco palavras importantes relacionadas à pesquisa e que representam o conteúdo 

do artigo.  

 

Keywords ou Index terms – é a tradução de palavras-chave em inglês.  

 

Introdução – é o conteúdo do artigo e tem a função de mostrar uma retrospectiva do que já se tem feito em 

relação ao projeto proposto. Deverá conter, nos seus vários parágrafos, o presente (a importância da 

pesquisa), o passado (o que já foi feito) e o futuro (soluções possíveis, culminando com o objetivo).  

 

Desenvolvimento do texto.  

 

Conclusão – é a parte do artigo onde, em poucas palavras, mostra o que se obteve na pesquisa.  

 

Referências bibliográficas – é a última parte do artigo. Deverão ser mencionadas conforme as normas da 

revista a que o trabalho será submetido à apreciação para publicação.  

 

Não é necessário anexar ao artigo a folha de aprovação, nem a ficha catalográfica.  

 

Clique aqui para baixar o modelo da capa do CD. 

http://www2.feg.unesp.br/Home/Biblioteca21/formulario_fisica.doc
http://www2.feg.unesp.br/Home/Biblioteca21/formulario_eletrica.doc
http://www2.feg.unesp.br/Home/Biblioteca21/capa-cd-monografia-artigo.doc

