
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1° O presente Regulamento normatiza as atividades de apresentação e 
defesa dos trabalhos de conclusão de curso a serem preparados pelos alunos 
da Faculdade de Ensino Superior de Floriano - FAESF, e indispensável para a 
colação de grau. 

 

Art. 2° O trabalho de conclusão de curso (TCC) de Farmácia consiste em um 
texto elaborado sob a orientação de um professor do Curso, é atividade de 
natureza acadêmica e pressupõe a alocação de parte do tempo de ensino dos 
professores à atividade de orientação, na forma prevista nas normas internas 
da FAESF. 

 

Art. 3° Os objetivos gerais que norteiam a feitura e a apresentação do TCC 
são, com respeito aos alunos do Curso: 

I - propiciar ocasião de demonstrarem o grau de habilitação adquirido; 

II - ensejar o aprofundamento temático; 

III - estimular a produção científica;  

IV - promover a consulta de bibliografia especializada;  

V -aprimorar a capacidade de interpretação e crítica; 

VI - contribuir para a desenvoltura na apresentação de suas idéias; 

VII - concorrer para a aplicação de conhecimentos adquiridos de metodologia, 
tanto da pesquisa quanto do trabalho científico.  

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

 



 

Art. 4° Compete à Coordenação do Curso, no tocante à elaboração, 
apresentação e defesa do TCC: 

I - tomar em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao 
efetivo cumprimento deste Regulamento; 

II - indicar os professores orientadores; 

III -designar os membros das bancas examinadores. 

 

Art. 5° Compete ao Colegiado do Curso: 

I - sugerir alterações neste Regulamento; 

II - resolver os casos omissos neste Regulamento e interpretar seus 
dispositivos; 

III - analisar, em grau de recurso, as decisões da Coordenação do Curso em 
matéria atinente ao TCC. 

 

Art. 6° Pode o Coordenador do Curso convocar, quando necessárias, reuniões 
com os professores orientadores, buscando cumprir e fazer cumprir este 
Regulamento e disposições legais pertinentes à matéria. 

 

Capítulo I 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

Art. 7° Cabe à Coordenação do Curso indicar os professores que integram o 
quadro de orientadores. 

§ 1° Os professores orientadores são indicados para períodos de um ano. 

§ 2° Os professores orientadores deverão dedicar, no mínimo, duas horas 
semanais às tarefas decorrentes da função. 

 

Art. 8° Aos professores orientadores compete, em especial: 

I - proporcionar orientação aos alunos em fase de elaboração do TCC;  

II - participar das bancas para as quais estiver designado, em especial as de 
seus orientandos;  

III - atender, semanalmente, no horário estabelecido, aos orientandos;  



 

IV - atender às convocações do Coordenador do Curso;  

V-garantir que, em caso de necessidade, o trabalho de conclusão como forma 
de projeto seja submetido à Comissão de Ética Interna em Pesquisa; 

VI - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Art. 9º Cabe ao aluno escolher o professor orientador dentre os listados, 
semestralmente, pela Coordenação do Curso.  

§ 1° Ao assinar o projeto de TCC o professor está aceitando a sua orientação. 

§ 2° Se o aluno desejar poderá indicar um co-orientador, desde que assuma os 
eventuais custos de tal serviço e obtenha prévia aprovação de seu orientador. 

 

Art. 10. Na indicação dos professores orientadores o Coordenador do Curso 
deve observar o plano de trabalho da Coordenação e levar em consideração, 
sempre que possível, a distribuição de tarefas de acordo com as áreas de 
interesse dos professores, bem como a distribuição eqüitativa de orientandos 
entre eles. 

Art. 11. Cada professor pode orientar, no máximo, 6 (seis) alunos por semestre. 

 

Art. 12. O aluno, ou professor orientador, que desejar substituição, deve 
encaminhar solicitação neste sentido, acompanhada de justificativa, à 
Coordenação do Curso que se pronunciará segundo as circunstâncias 
apresentadas. 

 

Art. 13. A responsabilidade pela elaboração e apresentação do TCC é 
integralmente do aluno, o que não exime o professor orientador de 
desempenhar, adequadamente, dentro das normas definidas neste 
Regulamento, as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação. 

 

TÍTULO III 

DA  ELABORAÇÃO  DO  TCC  

 

Art. 14. É considerado aluno apto à realização do trabalho de conclusão de 
curso todo aquele que estiver, regularmente, matriculado em um dos dois 
últimos períodos do Curso e já esteja aprovado em todas as disciplinas até o 
antepenúltimo período, inclusive. 



 

 

Art. 15. O aluno em fase de realização do trabalho de conclusão de curso tem, 
entre outros, os seguintes deveres específicos: 

I - freqüentar as reuniões convocadas pelo Coordenador do Curso ou pelo seu 
orientador; 

II - manter contatos, no mínimo quinzenais, com o orientador, para discussão e 
aprimoramento de suas tarefas, devendo justificar eventuais faltas;  

III - cumprir o calendário divulgado pela Coordenação do Curso para 
apresentação de projetos, relatórios parciais e o TCC; 

IV - entregar ao orientador, ao término da primeira etapa de elaboração do 
trabalho de conclusão de curso, relatório parcial das atividades desenvolvidas 
no período, em duas vias; 

V - elaborar a versão final do seu TCC, de acordo com o presente 
Regulamento e as instruções do orientador e o Manual de Normas para a 
Elaboração de Monografia da Faculdade de Ensino Superior de Floriano ? 
FAESF; 

VI - entregar, no prazo estipulado pela Coordenação do Curso, a monografia 
finalizada em quatro versões impressas e devidamente assinadas, bem como 
uma versão (word e pdf) em CD com a folha de aprovação da banca 
examinadora assinada. (1 para biblioteca, 3 para banca, 1 CD para biblioteca); 

VII - comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender 
a versão final do seu TCC; 

VIII - cumprir este Regulamento. 

 

Capítulo I 

Do Projeto de TCC  

 

Art. 16. O aluno deve elaborar seu projeto de TCC de acordo com este 
Regulamento e com as orientações do seu professor orientador. 

 

Parágrafo único. A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos 
estabelecidos nas normas da ABNT sobre documentação e no manual 
fornecido pela Coordenação do Curso, no que forem aplicáveis. 

 



 

Art. 17. A estrutura do projeto de TCC compõe-se de;  

I - apresentação; 

II - definição do problema; 

III -justificativa; 

IV - objetivos;  

V - levantamento bibliográfico inicial; 

VI - metodologia a ser empregada;  

VII - instrumentos de coleta de dados, quando houver pesquisa de campo; 

VIII -cronograma. 

 

Art. 18. O projeto de TCC deve ser entregue ao orientador em duas vias 
digitadas e assinadas, até o final do período regular de matrícula. 

 

§ 1° Cabe ao orientador a avaliação e aprovação do projeto apresentado pelo 
aluno. 

 

§ 2° O projeto reprovado deve ser devolvido ao aluno no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, para que seja reformulado ou refeito e possa ser entregue, 
novamente, ao orientador antes do término do período de ajuste de matrículas. 

 

§ 3° Aprovado o projeto de TCC, um exemplar é arquivado na Coordenação do 
Curso, permanecendo o outro com o professor orientador. 

 

Art. 19. Para a aprovação do projeto de TCC deve ser levada em consideração 
a existência ou não de trabalho já apresentado e defendido com base em 
projeto idêntico. 

 

Art. 20. Aprovado o projeto de TCC, a mudança de tema somente será 
permitida mediante a elaboração de um novo projeto e atendimento dos 
seguintes requisitos: 



 

I - ocorrer a mudança dentro de um prazo não superior a 30(trinta) dias, 
contados da data de início do período letivo; 

II - haver a aprovação do professor orientador; 

III - existir a concordância do professor orientador em continuar com a 
orientação, ou a concordância expressa de outro docente em substituí-lo. 

 

Parágrafo único. Mudanças que não comprometam as linhas básicas do projeto 
são permitidas a qualquer tempo, desde que autorizadas pelo orientador. 

 

Capítulo II 

Do Relatório Parcial 

 

Art. 21. O relatório parcial sobre o desenvolvimento do trabalho de conclusão 
de curso deve conter informações detalhadas acerca das pesquisas e estudos 
realizados na primeira fase de atividades. 

 

Parágrafo único. Aplicam-se à avaliação do relatório parcial, no que couber, os 
mesmos critérios e notas utilizados na FAESF para a avaliação das demais 
disciplinas. 

 

Capítulo III 

Do Relatório Final 

 

Art. 22. O TCC deve ser elaborado considerando-se: 

I - as normas contidas neste Regulamento;  

II  na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da 
ABNT sobre documentação e no Manual de Normas e Instruções Destinado 
aos Alunos; 

III - no seu conteúdo, os objetivos estabelecidos no artigo 3° deste 
Regulamento;  



 

IV - a vinculação direta do seu tema com a profissão futura do aluno, pela sua 
inserção nas áreas de conhecimento das ciências e técnicas educacionais 
referidas nas disciplinas ofertadas no currículo pleno do Curso.  

 

Art. 23. A estrutura do TCC compõe-se de:  

I - Parte Pré-Textual: 

a) capa (obrigatório); 

b) lombada (opcional) 

d) folha de rosto (obrigatório); 

e) ficha catalográfica (obrigatório);  

f) errata (se necessária); 

e) folha de aprovação (obrigatório);  

f) folha de dedicatória (opcional); 

g) folha de agradecimento (opcional); 

h) epígrafe (opcional); 

i) lista de siglas e abreviaturas (se necessária); 

j) resumo na língua vernácula (obrigatório); 

k) resumo na língua estrangeira (obrigatório);  

l) sumário (obrigatório). 

 

II - Parte Textual ou Corpo do Trabalho: 

a) introdução;  

b) revisão bibliográfica;       

c) metodologia;                       

d) resultados; 

e) discussão dos resultados;         

f) conclusões;                     

g) sugestões, se existentes;  



 

 

III - Parte Pós-Textual: 

a) referências bibliográficas  

b) glossário (opcional) 

c) apêndices (opcional) 

d) anexos (opcional) 

e) índices (opcional); 

 

 

Art. 24. O TCC deve ser digitado atendendo às normas contidas no Manual de 
Normas para a Elaboração de Monografia da Faculdade de Ensino Superior de 
Floriano ? FAESF destinado aos Alunos. 

 

Parágrafo único. Os seguintes requisitos deverão ser obedecidos quando da 
entrega dos 4 (quatro) exemplares à Coordenação do Curso:   

I - encadernação em capa dura, brochura ou espiral; 

II - a parte textual, ou corpo do trabalho, deve possuir, no mínimo, 30 páginas 
de texto escrito. 

 

TÍTULO  IV 

DA  APRESENTAÇÃO  E  DA  DEFESA 

 

Capítulo  I 

Da  Banca  Examinadora 

 

Art. 25. A versão final do TCC é defendida pelo aluno perante banca 
examinadora composta pelo professor orientador, que a preside, e por outros 
dois membros, designados pela Coordenação do Curso.   

 



 

§ 1° Pode integrar a banca examinadora um membro escolhido entre os 
professores de outros cursos com interesse na área de abrangência da 
pesquisa, ou entre profissionais de nível superior que exerçam atividades afins 
com o tema do TCC. 

 

§ 2° Quando da designação da banca examinadora deve também ser indicado 
um membro suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso 
de falta ou impedimento. 

 

Art. 26. A banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com três 
membros presentes. 

 

§ 1° Não comparecendo algum dos professores designados para a banca 
examinadora, a sua ausência deve ser comunicada, por escrito, à 
Coordenação do Curso.  

 

§ 2° Não havendo o comparecimento de dois ou mais membros da banca 
examinadora, deve ser marcada nova data para a defesa, sem prejuízo do 
cumprimento da determinação presente no parágrafo anterior. 

 

Art. 27. Todos os professores do Curso podem ser convocados para participar 
das bancas examinadoras, mediante indicação do Coordenador do Curso.  

 

Parágrafo único. Deve, sempre que possível, ser mantido equilíbrio no número 
de indicações de cada professor para compor as bancas examinadoras, 
procurando-se evitar a designação de qualquer docente para um número 
superior a 5 (cinco) bancas por semestre.  

 

Capítulo  II 

Da  Defesa  do TCC 

 

Art. 28. As sessões de defesa dos TCC são públicas. 

 



 

Parágrafo único. Não é permitido ao membro da banca examinadora tornar 
públicos os conteúdos e avaliações dos TCC antes de suas defesas. 

 

Art. 29. O Coordenador do Curso deve elaborar calendário semestral fixando 
prazos para entrega dos TCC, designação das bancas examinadoras e datas 
para realização das defesas. 

 

§ 1° Quando o TCC for entregue com atraso, a relevância do motivo deve ser 
avaliada pelo Colegiado do Curso. 

 

§ 2° Não é admitido um segundo atraso, significando este a reprovação do 
trabalho. 

 

Art. 30. Após a data limite para a entrega dos exemplares do TCC, o 
Coordenador do Curso divulgará a composição das bancas examinadoras, os 
horários e as salas destinadas às suas defesas. 

 

Art. 31. Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de sua 
designação, têm o prazo de 15 (quinze) dias para procederem à leitura dos 
TCC. 

 

Art. 32. Na defesa, o aluno tem até 30 (trinta) minutos para apresentar seu 
trabalho, cada componente da banca examinadora até 10 (dez) minutos para 
se pronunciar, e o aluno, mais 5 (cinco) minutos, no máximo, por cada membro 
da banca, para oferecer as respostas ou informações complementares 
solicitadas. 

 

Capítulo  III 

Da  Avaliação 

 

Art. 33. A atribuição das notas dá-se após o encerramento da etapa de 
argüição, obedecendo o sistema de notas individuais por examinador, levando 
em consideração o texto escrito, a exposição oral e a defesa. 



 

 

§ 1° Utilizar-se-ão, para atribuição das notas, fichas individuais de avaliação, 
onde o membro da banca apõe suas notas para cada item a ser considerado. 

 

§ 2º A nota de cada membro da banca examinadora será a média aritmética 
das notas atribuídas aos diferentes itens pelo examinador. 

 

§ 3° A nota final do aluno é o resultado da média aritmética das notas 
atribuídas pelos membros da banca examinadora. 

 

§ 4° Para aprovação, o aluno deve obter nota final igual ou superior a 7 (sete). 

 

Art. 34. A avaliação final, assinada por todos os membros da banca 
examinadora, deve ser registrada no livro de atas respectivo e, em caso de 
aprovação, na cópia do TCC destinada à Biblioteca da IES.  

 

Art. 35. O aluno que não entregar o TCC, ou que não se apresentar para a sua 
defesa oral sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, está, 
automaticamente, reprovado. 

 

Art. 36. Não há recuperação da nota atribuída ao TCC, sendo a reprovação, 
nos casos em que houve, definitiva. 

 

§ 1° Se reprovado, fica a critério do aluno continuar, ou não, com o mesmo 
tema para o TCC e com o mesmo orientador. 

 

§ 2° Optando por mudanças de tema, deve o aluno reiniciar todo o processo 
para elaboração do trabalho de conclusão de curso, desde a primeira etapa. 

 

§ 3° Decidindo continuar com o mesmo tema, ao aluno basta matricular-se 
novamente no último período do curso. 

 



 

Art. 37. Em casos de plágio o aluno está sumariamente reprovado e 
impossibilitado de colar grau. 

 

Art. 38. Ao aluno cujo TCC haja sido reprovado, é vedada a defesa do mesmo 
ou de novo TCC, qualquer que seja a alegação, no semestre letivo em que 
ocorrer a reprovação.  

. 

 

 

TÍTULO V 

DAS  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 39. Integra este Regulamento o Manual de Normas e Instruções Destinado 
aos Alunos. 

 

Art. 40. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Técnico-Administrativo CTA da FAESF. 

 

Art. 41. Revogam-se as disposições em contrário. 

  

MANUAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente Manual foi concebido para orientar os alunos da FAESF no tocante 
à elaboração do trabalho de conclusão decurso - TCC exigido ao final dos 
cursos de graduação.  

 

Sua única pretensão foi a de oferecer, da maneira mais objetiva e clara 
possível, informações sobre como o graduando deverá conduzir  seus esforços 
e desenvolver seus trabalhos que resultarão na produção do seu TCC. 



 

 

Este não é nem pretende ser um texto completo. O aluno não poderá, ao longo 
da feitura do TCC, prescindir das informações, conselhos, ajudas e 
advertências partidas de seu professor-orientador. 

 

Da mesma forma, para a redação e apresentação de um trabalho de qualidade, 
recomenda-se a observação do que está contido na bibliografia básica indicada 
ao fim deste Manual. 

 

Vale destacar, ainda, que a Coordenação dos Estágios Supervisionados ? 
CESU do respectivo Curso está à disposição do alunado para complementar 
informações e tirar dúvidas que digam respeito à produção do TCC. 

 

Sumário 
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1. O TCC 

 

O TCC deverá ser um trabalho técnico ou científico ou, ainda, técnico-científico 
que dará o perfil acadêmico do formando. 

 

Será produzido como trabalho final exigível para a graduação do aluno que, 
para esse fim, deverá definir uma área de atuação e/ou um tema do campo 
teórico, prático ou teórico-prático da sua futura profissão e iniciar o 
desenvolvimento de um trabalho de pesquisa.  

 

O aluno deverá realizar e completar o seu trabalho utilizando-se de métodos, 
técnicas e conhecimentos adquiridos ao longo de toda a sua formação, 
empregando-os, sob a orientação de um professor, na elaboração e conclusão 
do trabalho. Deverá, ainda, apresentar um texto final que será submetido a 
uma banca examinadora composta de três membros que, após a apresentação 
do aluno, julgará o mérito do trabalho. 

 

O TCC será avaliado observando-se os critérios propostos pela Coordenação 
do Curso respectivo. 

 

O trabalho será desenvolvido conforme o disposto neste manual, bem como 
respeitando normas complementares baixadas pelo CTA, que estão à 
disposição do alunado na sede da Coordenação do Curso.  

 

2. A Avaliação 

 

Entende-se por avaliação o processo de análise do trabalho realizado pelo 
aluno e que permite aferir o seu domínio sobre o tema escolhido, bem como 
sobre os métodos e técnicas empregados para desenvolvimento e conclusão 
do TCC.  



 

 

A avaliação constitui parte integrante do TCC, dela participando o professor-
orientador e dois outros membros da banca examinadora.  

 

A avaliação do aluno abrange, dentre outros itens, a freqüência às sessões de 
orientação. 

 

Para ter qualidade, o texto do TCC deve ser: adequado; compreensível; direto; 
objetivo; relevante; claro; imparcial; original; simples; coerente; conciso; inédito; 
persuasivo; completo; correto; preciso. 

 

O aluno, para aprovação no TCC, deverá obter média aritmética mínima 7 
(sete) entre as notas atribuídas pelos três examinadores ao trabalho 
apresentado. 

 

O TCC deverá ser entregue, em dia e horário previamente marcados, mediante 
protocolo, em quatro vias, de igual teor, à Coordenação do Curso ? CC que 
encaminhará três exemplares à banca examinadora.  

 

Também em dia e hora previamente marcados ocorrerá a defesa oral pelo 
aluno. 

 

Na defesa oral serão consideradas, para efeito de atribuição de nota, a 
apresentação feita pelo aluno e as respostas dadas às questões formuladas 
pela banca examinadora sobre o conteúdo do TCC e o aspecto formal que esta 
apresentar. 

Nenhum aluno poderá eximir-se da apresentação do TCC, sob pena de ser 
considerado reprovado. 

 

3. A Orientação 

 

Entende-se, por orientação, o procedimento, intencional e metódico, segundo o 
qual o professor respectivo assume a responsabilidade de acompanhar, dirigir 



 

e guiar o discente, utilizando técnicas, recursos e procedimentos adequados, 
no exercício de tarefas pertinentes à elaboração de seu TCC.  

 

A orientação tem por objetivos: 

 

- auxiliar e orientar o aluno na aplicação e prática dos conhecimentos 
teóricos adquiridos; 

- contribuir, com respeito ao orientando, para sua mais adequada 
formação profissional; 

- conduzir o aluno a aplicar, sempre que úteis e necessárias, técnicas e 
métodos científicos; 

- desenvolver atividades ligadas à futura atividade profissional, atendendo 
princípios éticos e operacionais; 

- articular os diversos sistemas e práticas administrativas; 

- situar os problemas sentidos na elaboração do TCC dentro do contexto 
didático-pedagógico do Curso; 

- levar o aluno a conhecer e utilizar diferentes recursos úteis à prática da 
produção técnico-científica; 

- avaliar, continuamente, o trabalho realizado e o desenvolvimento 
pessoal do orientando, considerando seu grau de responsabilidade e de 
interesse pela profissão e sua capacidade teórico-prática para o futuro trabalho 
profissional. 

 

4. A Inscrição 

 

O aluno que concluir o antepenúltimo período do Curso está habilitado a 
inscrever-se para a elaboração do TCC.  

 

A inscrição poderá ser feita a qualquer tempo, respeitado o limite acima 
estabelecido. 

  

Para a inscrição, o aluno deve comparecer à CC para preenchimento da "Ficha 
de Inscrição do TCC". 



 

 

Ao dirigir-se à CC, com o fito de inscrever-se, o aluno deverá apresentar prova 
de quitação para com a Tesouraria e a Biblioteca da FAESF, bem como ter 
bem definidos o título e os objetivos, mesmo provisórios, de seu TCC e o nome 
do seu professor-orientador.  

 

5. Do Professor-Orientador 

 

A escolha do professor-orientador será de iniciativa do aluno que deverá 
procurá-lo para esse fim. 

 

É recomendável que o orientador seja um docente da própria FAESF. Em 
casos excepcionais, a critério da Coordenação do Curso - CC, poderá ser 
aceito um graduado estranho ao seu quadro de professores. 

 

 O nome do professor-orientador será comunicado à CC quando for 
preenchida a "Ficha de Inscrição do TCC". 

 

6. Dos Padrões 

 

O TCC, que deverá ser apresentada como coroamento do desempenho 
acadêmico e para obtenção do grau, exige a observância de determinados 
padrões de qualidade, levando-se em consideração o conteúdo, a precisão na 
redação do texto e a comunicação do resultado atingido, ou seja, a qualidade 
da apresentação escrita. 

 

Embora os temas e os propósitos dos trabalhos monográficos possam variar 
materialmente, coincidem, entretanto, com a estrutura comum dos trabalhos 
técnico-científicos. 

 

O TCC deve comportar, pelo menos, três partes essenciais e interligadas: a 
introdução; o corpo do trabalho, ou desenvolvimento, e a conclusão. 

 



 

Vale salientar que a padronização, na apresentação de um trabalho, permite 
um exame muito mais rápido e preciso. 

 

O TCC de que trata o presente texto deve ser desenvolvida de forma a ser 
considerada como resultado de um trabalho de pesquisa.  

 

No trabalho monográfico, o estudante terá oportunidade de explorar 
determinado tema ou problema, a nível teórico ou prático, desenvolvendo 
pesquisa bibliográfica ou documental, ou de campo ou, ainda, as três reunidas.  

 

Deve ser encarada pelo aluno como oportunidade e possibilidade do 
desenvolvimento de sua capacidade de recolher informações e organizá-las, a 
fim de que, no final, possa analisar, interpretar e apresentar conclusões e 
possíveis alternativas ou soluções. 

  

O texto deve ser acessível a qualquer profissional com boa formação geral, 
independente de especialização. 

 

7. As Partes do TCC 

 

A estrutura do trabalho monográfico compreende as seguintes partes: 

a) Parte Pré-Textual; 

b) Texto, composto de Parte Textual ou Corpo do Trabalho; 

c) Complementos, isto é, Parte Pós-Textual. 

 

8. Parte Pré-Textual 

 

Capa 

Folha de Guarda  

Falsa Folha de Rosto  



 

Folha de Rosto  

Folha de Aprovação  

Folha de Dedicatória (s) (opcional) 

Folha de Agradecimento (s) (opcional) 

Epígrafe (s) (opcional) 

Errata (se necessário) 

Sumário  

Índices (ou Lista) de Quadros, Tabelas, Figuras, Fotografias, Siglas, 
Abreviaturas, etc.  

Resumo  

 

9. Texto (Parte Textual ou Corpo do Trabalho ) 

 

Introdução  

             

CORPO 

PARTES E 

CAPÍTULOS 

  Revisão da Literatura              

  Fundamentos Teóricos                  

  Definição do Problema           

  Desenvolvimento  

  Metodologia  

  Resultados  

  Discussão dos Resultados  

  Conclusões                     

  Sugestões  



 

     

10. Complementos (Parte Pós-Textual ) 

 

Anexo (s) (opcional) 

 Glossário (opcional) 

 Notas (opcional) 

 Referências Bibliográficas 

 Última capa 

 

11. Detalhes das Partes do TCC 

 

11. 1 Parte Pré-Textual 

 

Capa - deve apresentar os seguintes elementos: no alto, pela ordem e em 
linhas separadas: o nome e a sigla da Faculdade, o nome do Curso, em 
maiúsculas; no centro da página, o título do trabalho, também em maiúsculas, 
em negrito; em baixo, o nome do autor na ordem normal. 

 

Falsa Folha de Rosto folha contendo, no centro, apenas o título e o subtítulo ? 
se houver - do trabalho. 

 

Folha de Rosto - em parte, igual à capa. Abaixo do títu1o, à direita, utilizando 
espaço um, o autor fará uma referência ao objetivo acadêmico do TCC, à 
instituição, ao respectivo curso e ao professor-orientador. Embaixo, numa 
mesma 1inha: cidade ? mês ? ano.  

 

 Folha de Aprovação  aquela em que os examinadores colocarão seus 
nomes lançarão as notas por eles atribuídas ao trabalho e anotarão a média 
aritmética alcançada pelo examinando. 

 



 

Folha de Dedicatória e/ou de Agradecimentos  usada caso queira-se prestar 
alguma homenagem ou manifestar algum agradecimento, sem, naturalmente, 
cair no exagero. Essa folha tem caráter opcional. 

  

 Epígrafe folha reservada para a citação de até três frases, pensamentos, 
provérbios, etc. que tenham relação com o tema ou o conteúdo do TCC. É 
opcional.  

 

 Errata quando identificados, pelo autor, erros, enganos ou omissões, 
após a conclusão dos trabalhos de digitação final do texto, ele deve relacionar, 
em uma folha sob esse título, as incorreções detectadas, apresentando o 
número da página, o trecho incorreto e o trecho corrigido a ser considerado 
pelos examinadores.  

 

Sumário - as partes, secções e capítulos devem aparecer exatamente como no 
corpo do trabalho, indicando-se, ainda, a página em que cada divisão se inicia 
(V. Glossário no fim deste manual). 

 

Índice  listagem com títulos, ou outras formas de identificação, de figuras, 
tabelas, quadros, etc., acompanhada dos números das páginas onde se 
encontra o elemento indicado. Também denominado Lista. Cada índice deve 
corresponder a um desses tipos de elementos; assim, em um mesmo índice, 
não devem aparecer, a um só tempo, por exemplo, quadros e tabelas. Um 
índice deve ser elaborado se o número de unidades do elemento for igual ou 
superior a dois. No caso de siglas e de abreviaturas usa-se, sempre, a 
denominação lista e não há menção à página, ou páginas, em que as siglas e 
abreviaturas aparecem.  

 

 Resumo  texto conciso, claro e sintético, de aproximadamente 250 
palavras, onde se ressalta, do trabalho, a natureza, resultados, conclusões, 
importância e originalidade. 

 

 

11. 2 Texto ( Parte Textual ou Corpo do Trabalho ) 

  



 

Introdução - parte onde se expõe o assunto como um todo, definem-se os 
objetivos, orienta-se para o roteiro de exposição, procura-se dar um enfoque às 
possibilidades de contribuição da pesquisa ou do trabalho. Embora apareça no 
início do trabalho, recomenda-se que a Introdução seja a última parte a ser 
definitivamente redigida. Características principais: a) brevidade, segurança e 
modéstia; b) deve despertar confiança com relação à seriedade e à validade do 
Trabalho; c) não deve prometer muito nem adiantar soluções. Convém lembrar 
que o examinador colhe a primeira imagem de um trabalho pela leitura da 
Introdução. Como regra, a Introdução não traz agradecimentos a instituições e 
pessoas, nem comentários sobre a relevância do tema.  

 

Revisão da Literatura - apanhado crítico das principais contribuições existentes 
sobre o tema em estudo. 

 

Fundamentos Teóricos - apresentação das bases teóricas do trabalho e os 
porquês da sua adoção. Este tópico deve merecer especial atenção do aluno. 

 

Definição do Problema - explicação e delimitação da questão estudada, 
indicando, sempre, o alcance e o detalhamento que se pretendeu dar ao 
estudo. 

 

Desenvolvimento - parte principal e corpo do trabalho. Sua finalidade é expor e 
demonstrar as principais idéias.  

 

Deve conter: 

a) Metodologia (ou Procedimentos Metodológicos) - conjunto de métodos e 
técnicas empregadas com detalhamento do seu uso e explicações do porquê 
de sua eleição; descrição dos procedimentos empregados na obtenção de 
resultados para o trabalho, de modo a oferecer uma visão geral dos trâmites 
adotados. Em trabalhos mais aprofundados, convém apresentar informações 
sobre coleta de dados, seleção de amostra e tratamento estatístico; 

 

b) Resultados - apresentação, acompanhada de análise, dos dados obtidos 
e das informações que se tem para fornecer e do produto a que se chegou; 
exposição e discussão dos resultados alcançados; estabelecimento da relação 
existente entre a teoria (as idéias) e a prática (o real);interpretação crítica das 
observações feitas, exposição, acompanhada de ilustrações, se houver 



 

necessidade. Quando qualquer das ilustrações for, realmente, imprescindível 
para uma melhor compreensão do texto, ela deve aparecer o mais próximo 
possível do mesmo. As ilustrações também podem figurar como Anexos, no 
fina1 do trabalho. 

 

c) Discussão dos Resultados -Ver o item anterior. 

 

 d) Conclusões - a análise dos dados obtidos e a interpretação dos 
resultados conduzem, naturalmente, às conclusões e, portanto, devem: a) 
apontar a relação entre os fatos verificados e a teoria; e b) deixar claro as 
conquistas alcançadas com o trabalho. A redação das Conclusões deve ser 
precisa, concisa e categórica, estabelecendo, sempre, uma relação entre os 
dados obtidos, os fatos ocorridos e o pensamento do autor. 

 

e) Sugestões - as sugestões consistem em indicações, de ordem prática, na 
atividade estudada, de acordo com as conclusões  mencionadas. São 
importantes, desde que acrescentem algo, abrindo caminho a novos trabalhos. 
Devem aparecer como: a) decorrência dos fatos apresentados, interpretados e 
discutidos; b) propostas de providências, indicando os problemas ? teóricos ou 
práticos - ainda pendentes de solução. 

 

11. 3 Complementos Texto ( Parte Pós-Textual) 

 

Anexos - toda matéria que se apresenta, como complemento, ao final do TCC, 
não constituindo parte essencial do trabalho. 

 

Glossário - termos específicos e/ou técnicos, contidos no trabalho, 
apresentados e definidos em ordem alfabética. 

Notas ou esclarecimentos a respeito de informações ou trechos de outros 
autores que não seria oportuno fazer figurar no texto ou em notas de rodapé. 

 

Referências Bibliográficas - relação das obras efetivamente consultadas, com 
sua indicação feita de acordo com as normas da ABNT. 

 



 

Última Capa - Folha de mesmo material utilizado na capa. Não deve conter 
texto algum.  

 

12. Normas para Digitação 

  

Usar folhas com dimensões de papel ofício (21,5 x 31,5 cm), digitadas em um 
só lado, em espaço 1,5, corpo 12 ou 14, utilizando papel de boa qualidade, 
branco.  

 

Da via principal, fazer fotocópias para entrega dos quatro exemplares à CC.  

 

Disposição do Texto - o texto deve ser digitado obedecendo o espaçamento 
abaixo: 

 

- margem superior: 2,0 cm; 

- margem inferior: 2,0 cm;   

- margem esquerda: 2,0 cm;  

- margem direita:  2,0 cm. 

 

O alinhamento da margem direita deve ser o mais rigoroso possível, não 
devendo ser utilizado sinal algum (barra, travessão, etc.). 

 

Cada subtítulo, deve  distar três espaços da última linha do parágrafo 
antecedente e da primeira linha do parágrafo subseqüente. 

 

Cada novo parágrafo deve distanciar-se um espaço duplo do texto que o 
precede. 

 

Contagem e Numeração das Páginas - a contagem das páginas começa na 
primeira folha do trabalho (falsa folha de rosto). São contadas não são 
numeradas: falsa folha de rosto; folha de rosto; páginas iniciadas com um 



 

cabeçalho de capítulo ou seção; primeira página da Introdução, do Sumário, 
dos Índices, das Conclusões, das Sugestões, dos Anexos, do Glossário, das 
Notas, e das Referências Bibliográficas. 

 

As páginas devem ser numeradas, em baixo, no centro ou à direita. 

 

As tabelas e ilustrações devem ser centralizadas.  

 

Advertência: Não serão admitidos TCCs que estejam fora das normas deste 
Manual, exceto em situações especiais PREVIA E, EXPRESSAMENTE, 
AUTORIZADAS PELA CC. 

 

Seção - o nome genérico que designa as partes em que está dividido o assunto 
ou os capítulos e subcapítulos em que se distribui o trabalho. As seções se 
dividem em primárias, secundárias, terciárias, quaternárias, etc. As seções 
primárias são aquelas que resultam da primeira grande divisão do texto; as 
secundárias, terciárias e quaternárias, são aquelas que resultam da divisão de 
uma seção primária, secundária e terciária, respectivamente. 

 

Numeração das Seções - as seções primárias são numeradas a partir de 1 
(um) e as secundárias também são numeradas a partir de (1) um, separadas 
por um ponto. O mesmo procedimento é repetido para as demais seções. 

 

Ex.  Seção Primária                 Seção Secundária               Seção 
Terciária 

 

  1    1.1    1.1.1 

  2    2.1    2.1.1 

  3    3.1    3.1.1 

  4    4.1    4.1.1  

 



 

Títulos e Subtítulos - as seções primárias sempre têm título em letras 
maiúsculas, datilografadas em negrito e antecedidas do número arábico 
indicativo da ordem da seção. O título aparece em linha isolada. 

 

Os subtítulos correspondem às seções secundárias, terciárias, etc. Elas devem 
ser escritas em minúsculas, exceto a primeira letra, e em negrito. As seções 
terciárias e quaternárias são escritas da mesma maneira que as secundárias, 
porém sem destaque gráfico.  

 

Alíneas ou Itens - numa seção, quando ocorrer a inclusão de uma alínea, esta 
deve aparecer antes da primeira palavra do texto da alínea. Exemplo: 3.2 a)  

 

Os capítulos, introdução, sumário, índice, conclusões, sugestões, anexos, 
glossário, notas e referências bibliográficas terão seus títulos grafados em 
maiúsculas e negrito, a 7,5 cm abaixo da borda superior da folha de papel e a 3 
cm acima da primeira linha do texto.  

 

13. Glossário 

 

ANEXO - Todo material, elaborado ou não pelo próprio autor e que não figura 
no texto, como tabelas, quadros estatísticos, legislação, gráficos, desenhos, 
figuras ilustrativas, modelos utilizados (entrevistas, questionários), 
organogramas, fluxogramas, cronogramas, etc. Não constitui parte essencial 
do trabalho e deve ser limitado ao estritamente necessário. 

 

ÍNDICE - Lista detalhada, em ordem alfabética ou de aparição no texto, de 
elementos contidos no trabalho, como tabelas, gráficos, autores, assuntos, 
títulos, abreviaturas, siglas, ilustrações, datas, etc., com a indicação de página 
para sua localização. 

 

TCC - Texto de natureza técnica ou científica, ou técnico-científica, versando 
sobre um assunto específico, limitado, pesquisado, e tratado em profundidade, 
bem como exaustivamente.  

 



 

PESQUISA DOCUMENTAL  Levantamento de dados feito em qualquer tipo de 
documento. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Segundo a ABNT é o conjunto de 
indicações precisas e minuciosas que permitem a identificação, no todo ou em 
parte, das publicações citadas em um trabalho. Lista de obras ou da 
documentação utilizada pelo autor na elaboração de seu trabalho, como fonte 
de consulta. Devem ser apresentadas de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas ? ABNT. 

 

SUMÁRIO - A ABNT o considera como a enumeração das principais divisões, 
seções e outras partes de um documento na mesma ordem em que a matéria 
nele se sucede, dando uma visão de conjunto dos assuntos tratados e 
facilitando a localização de suas partes. 

 

TRABALHO CIENTÍFICO - Investigação ou tratamento apresentado por escrito, 
relativo a questões empíricas abordadas sistemática e metodicamente com 
vistas a sua descrição, explicação ou previsão. 

 

TRABALHO TÉCNICO - Investigação ou tratamento apresentado por escrito, 
relativo a questões de ordem prática tratadas mediante a aplicação de 
conhecimentos científicos 

 

 


