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CHECKLIST 

De acordo com o manual de normas para elaboração de trabalhos acadêmicos do IFMT 

Campus Sorriso. http://srs.ifmt.edu.br/media/filer_public/05/8f/058fe12e-bba3-4b7a-b201-

af383cada244/portaria_53_2014_-_normas_para_elaboracao_de_trabalhos.pdf 

 

Trabalho com os seguintes componentes: 

(  ) Capa vermelho escuro, com letras douradas, contendo: 

A instituição (Caixa Alta), Curso (Programa de Pós-graduação Lato Sensu, em 

nível de Especialização em {nome do curso} (Caixa Alta), Nome do discente (Caixa Alta), 

Título do Trabalho (Apenas inicial em caixa alta), número do volume, caso o trabalho 

tenha mais de um volume, local da instituição na qual o trabalho será apresentado, 

quando optar em colocar o estado depois da cidade os separar por barra, ano de depósito 

(   ) Lombada nome do autor (nome do aluno) (caixa alta), título do trabalho (caixa alta); 

(   ) Contra Capa (anverso) com nome do aluno (caixa alta), título do trabalho (caixa alta), 

e justificado e alinhado para a direita o seguinte texto:  

Artigo apresentado ao Programa de Pós-graduação Lato 

Sensu em {nome do curso}, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, 

Campus Sorriso, como requisito para a obtenção do 

título de especialista. 

Orientação: Prof. Dr. {nome}.  

 

local (caixa alta) e ano; 

 

No verso da contra capa deverá estar a ficha catalográfica a qual está disponível em:  

https://www.ifmtsvc.edu.br/ficha-catalografica-srs/.  

Para confecção da ficha catalográfica em “Defesa Tipo” escolher a opção TCC. 

Deverá ser em caixa baixa.  

Ademais, seguir a sequência da estrutura de acordo com as normas.  

http://srs.ifmt.edu.br/media/filer_public/05/8f/058fe12e-bba3-4b7a-b201-af383cada244/portaria_53_2014_-_normas_para_elaboracao_de_trabalhos.pdf
http://srs.ifmt.edu.br/media/filer_public/05/8f/058fe12e-bba3-4b7a-b201-af383cada244/portaria_53_2014_-_normas_para_elaboracao_de_trabalhos.pdf
https://www.ifmtsvc.edu.br/ficha-catalografica-srs/


Além da versão final do Artigo o discente deverá providenciar: 

(    ) Cd com versão digital do trabalho de conclusão de curso; 

(    )Formulário de entrega de TCC; 

(    ) Declaração de originalidade; 

(    )Termo de autorização – versão digital do TCC.  

Todos os documentos estão disponíveis na página do curso 

(http://srs.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/posgraduacao/) 

Modelo da Capa 
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CAMPUS SORRISO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO 

EM {NOME DO CURSO} 

 

 

 

NOME COMPLETO DO DISCENTE 

 

 

 

Título completo do trabalho apresentado e aprovado pela banca examinadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORRISO/MT 

2020 

http://srs.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/posgraduacao/


Modelo de Contra Capa 

 

 

 

NOME COMPLETO DO DISCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título completo do trabalho apresentado e aprovado pela banca examinadora 

 

 

 

     Artigo apresentado ao Programa de Pós-graduação Lato 
     Sensu em {nome do curso}, do Instituto Federal de 
     Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
      Grosso,Campus Sorriso, como requisito para a obtenção 
     o título de especialista. 
      

     Orientação: Prof. Dr. {nome}.  
     Coorientador: Prof. Dr. {nome}. (Se houver) 
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Modelo de folha de aprovação 

 

NOME DO ALUNO 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 
 

     Artigo apresentado ao Programa de Pós-graduação Lato 
     Sensu em {nome do curso}, do Instituto Federal de 
     Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
      Grosso,Campus Sorriso, como requisito para a obtenção 
     o título de especialista. 
 

 

Aprovado em:       /            /       

 

  

 

________________________ 

Nome 

IFMT/Campus Sorriso 

Orientador 

 

 

________________________ 

Nome 

Instituição que o avaliador pertence (IFMT/Campus Sorriso) 

Avaliador 

 

 

________________________ 

Nome 

Instituição que o avaliador pertence (IFMT/Campus Sorriso) 

Avaliador 

 

 


