ENTREGA DO
TG-II
ENCADERNAÇÃO DA MONOGRAFIA
VERSÃO IMPRESSA EM CAPA DURA PARA APENAS OS ALUNOS
APROVADOS COM NOTA > 9,0 (Maior que Nove)
1.

2.

3.

Nas 3 (Três) vias a serem entregues aos Professores Avaliadores da Banca
Examinadora, deverão apresentar encadernação em espiral, capa branca e contracapa
cor azul marinho;
Após a aprovação pela Banca Examinadora, deverão corrigir o trabalho levando
em consideração as sugestões dos Professores Avaliadores, e enviar ao Professor(a)
Orientador(a) que fará a última correção e assinará a “Declaração de Correção de
Trabalho de Graduação” que deverá ser entregue na Secretaria da CTG, junto com as
encadernações;
A partir daí a versão final impressa deve ser entregue em capa dura na cor azul
marinho (Definição da cor: Vermelho: 00, Verde: 00, Azul: 64, Matiz: 160,
Saturação: 240, Luminância: 30), com letras prateadas, contendo o nome da
instituição, o nome do curso, o nome do aluno, o título final do trabalho, a cidade e o ano;
na lombada deve constar apenas o título do trabalho; dessa forma:
a. Nome da Instituição seguido pelo nome do Curso no alto da página, centralizados, a
3 cm da borda superior, em letras maiúsculas, fonte Times New Roman 14,
espaçamento 1,5.
b. Nome do Autor, centralizado, por extenso, em letras maiúsculas, fonte Times New
Roman 14, também no alto da página.
c. Título do Trabalho, centralizado, em negrito, no centro da página, letras minúsculas,
fonte Times New Roman 16.
d. Local (cidade da Instituição) e ano da entrega, centralizados, a 2 cm da borda
inferior, em letras minúsculas, fonte Times New Roman 14.
e. Lombada, o título do trabalho e o ano, em fonte Times New Roman 14, inscrita da
parte superior para a inferior.
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ENTREGA DO
TG-II
ENCADERNAÇÃO DA VERSÃO ELETRÔNICA EM DVD
PARA TODOS OS ALUNOS APROVADOS COM NOTA
≥ 6,0 (Maior ou Igual que Seis)
1.

2.

3.

Após a aprovação pela Banca Examinadora, deverão corrigir o trabalho levando
em consideração as sugestões dos Professores Avaliadores, e enviar ao Professor(a)
Orientador(a) que fará a última correção e assinará a “Declaração de Correção de
Trabalho de Graduação” que deverá ser entregue na Secretaria da CTG;
A partir daí a versão final deve ser entregue em modo eletrônica num DVD, arquivo
.pdf, com inscrições na Frente e Verso, dessa forma:
a. Nome da Instituição seguido pelo nome do Curso no alto da página, centralizados,
em letras maiúsculas, fonte Times New Roman 14, espaçamento 1,5;
b. Nome do Autor, centralizado, por extenso, em letras maiúsculas, fonte Times New
Roman 14, também no alto da página.
c. Título do Trabalho, centralizado, em negrito, no centro da página, letras maiúsculas
e minúsculas, fonte Times New Roman 16.
d. Local (cidade da Instituição) e ano da entrega, centralizados, a 2 cm da borda
inferior, em letras maiúsculas e minúsculas, fonte Times New Roman 14.
e. Lombada, o título do trabalho e o ano, em fonte Times New Roman 14, em letras
maiúsculas e minúsculas, inscrita da parte superior para a inferior;
f. Resumo, o Resumo deve ser copiado do trabalho, assim como as Palavras-chave;
g. Carimbo de Catalogação, deve conter as informações como demonstrado na imagem
abaixo.
Por fim, a versão em mídia eletrônica (DVD) deve ser entregue identificada com
etiqueta em fundo branco com letras pretas, e acondicionada em capa, dessa forma:

RESUMO
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Orientador(a): Profa. Dra. Ermínia Garcia
Trabalho de Graduação em Tecnologia em
Transportes Terrestres. Faculdade de Tecnologia
do Tatuapé “Victor Civita”, São Paulo, 2018.

Políticas Públicas de Mobilidade Urbana: reduzindo as desigualdades

Este trabalho analisou os impactos da implementação
de políticas públicas de mobilidade urbana na
redução da desigualdade entre moradores de bairros
periféricos e bairros mais centrais da capital de São
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