
NOVAS Orientações para a Inscrição em Disciplinas de 

Monografia de Final de Curso 

 

 Prezado(a)s alunos, como tivemos algumas alterações recentes de regras, isto nos 

possibilitou aprimorarmos os procedimentos administrativos para as disciplinas vinculadas às 

Monografia de Final de Curso, com isso, a partir do semestre 2021.2, diversas modificações foram 

feitas, tais como extinção de alguns formulários e mudanças na responsabilidade operacional para 

lançamento de notas. Segue abaixo tabela com as orientações atualizadas para as inscrições e 

conclusões das disciplinas vinculadas às Monografias de Final de Curso dos Cursos de Química e 

Química Industrial. 

 

Curso de Química (Licenciatura) 

Código Disciplina Inscrição Conclusão 

GGQ00032 
Projetos em 
Ensino de 
Química 

Feita de forma online no 
IDUFF. O(a) estudante ao se 

inscrever deve ter um 
orientador para seu projeto de 

monografia. 

Dentro da disciplinas o(a) 
estudante deverá enviar apara 

o professor da disciplina o 
projeto de sua monografia e o 
formulário n° 2 assinado por 
seu orientador. A nota será 
lançada pelo professor da 

disciplina.* 

GGQ00036 
Trabalho de 

Conclusão de 
Curso I 

Feita de forma online no 
IDUFF. 

Ao final a nota será lançada 
pelo professor/orientador. 

GGQ00037 
Trabalho de 

Conclusão de 
Curso II 

Feita de forma online no 
IDUFF. 

Após a entrega de todos os 
documentos referentes à 
monografia a nota será 

lançada pela Coordenação de 
Curso. 

 

Cursos de Química (Bacharelado) e Química Industrial (Bacharelado) 

Código Disciplina Inscrição Conclusão 

GGQ00008 

Tutoria V – 
Monografia 
de Final de 

Curso I 

O(a) estudante deve entregar o 
formulário de pré-inscrição n° 2 
e o projeto de sua monografia 

e em seguida se inscrever 
online no IDUFF.* 

Ao final da disciplina a nota 
será lançada pelo 

professor/orientador. 

GGQ00009 

Tutoria VI – 
Monografia 
de Final de 

Curso II 

Feita de forma online no 
IDUFF. 

Após a entrega de todos os 
documentos referentes à 
monografia a nota será 

lançada pela Coordenação de 
Curso. 

* Os formulários para as disciplinas Projetos em Ensino de Química e Tutoria V – Monografia de 

Final de Curso I podem ser encontrados para download no site https://ggq.uff.br/tutoria-v-

monografia-de-final-de-curso-i-trabalho-conclusao-de-curso-i/. 

          A COORDENAÇÃO. 

https://ggq.uff.br/tutoria-v-monografia-de-final-de-curso-i-trabalho-conclusao-de-curso-i/
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