TCC
O TCC deverá conter no mínimo 21 laudas contadas a partir da folha de rosto,
tendo a parte textual (Introdução, desenvolvimento e conclusão) um mínimo de 15
laudas.
A contagem das páginas inicia na folha de rosto, porém a primeira página
onde aparece seu respectivo número (no canto superior direito, distando 2 cm da
margem superior e 2 cm da margem direta do papel) é a página da Introdução.
Os elementos do TCC e a sua redação devem obedecer ao previsto nas
orientações constantes deste texto e, complementarmente, ao previsto nas NBR
6023 (referências), 6024 (numeração progressiva), 6027 (sumário), 6028 (resumo),
NBR 10520 (citações) e NBR 14724 (trabalhos acadêmicos).

Elementos do TCC
1. Capa (obrigatório)
2. Folha de rosto (obrigatório)
3. Dedicatória (opcional)
4. Agradecimentos (opcional)
5. Epígrafe (opcional)
6. Resumo na língua vernácula (obrigatório)
7. Sumário (obrigatório)
8. Introdução (obrigatório)
9. Desenvolvimento (obrigatório)
10. Conclusão (obrigatório)
11. Referências (obrigatório)
12. Anexo (opcional)

CAPA E FOLHA DE ROSTO
Conforme o previsto na NBR 14724

RESUMO
Um único parágrafo em espaçamento simples. A sinopse deve possibilitar ao leitor
avaliar o interesse do artigo sem que se tenha que reportar ao corpo do texto. Para tanto
deve conter: tema, objetivos, metodologia fundamentação teórica, resultados parciais e/ou
conclusivos. Deve compor-se de uma série coerente de frases e não de uma simples
numeração de títulos, fornecendo, portanto, uma visão clara e concisa do conteúdo do
trabalho. No máximo 250 palavras, acompanhado de 03 palavras-chave.
PALAVRAS-CHAVE: escolher três termos que sintetizem o escrito.
SUMÁRIO
Conforme o previsto na NBR 6027
INTRODUÇÃO
Faz-se uma breve justificativa e focaliza-se a “questão” na literatura para indicar a
originalidade e relevância do trabalho, bem como identificar os objetivos do estudo. Se
apropriado, considerações metodológicas deverão ser introduzidas. Pode-se mostrar
como o trabalho está estruturado.
Estrutura básica:


Antecedentes do problema.



Descrição do problema.



Aplicabilidade e originalidade da pesquisa.



Objetivo (problema de pesquisa).

DESENVOLVIMENTO


Indicar os principais conceitos abordados com base em outros trabalhos realizados

na temática;

Confrontar dois ou três conceitos divergentes e ou convergentes para realizar a
discussão entre os autores.
CONCLUSÃO
Trata-se da recapitulação sintética dos resultados da pesquisa, do alcance e as suas
contribuições, bem como seu possível mérito. Deve ser breve e basear-se em dados
comprovados.

REFERÊNCIAS
Listar apenas as fontes citadas no texto.
As referências deverão estar em ordem alfabética e atender rigorosamente as
normas da NBR 6023.
FORMATAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO


Os textos devem ser apresentados em folha A4 (210 x 297 mm), margens

esquerda e superior 3cm, e direita e inferior 2cm. Fonte Times New Roman ou Arial,
tamanho 12;


As figuras, fotos, gráficos, tabelas e quadros devem vir inseridos no corpo do texto

e atender a normalização própria;


O número de laudas (páginas) do TCC não deve ser inferior a 21 contadas a partir

da folha de rosto;


O TCC deverá ser redigido de acordo com as normas gramaticais da Língua

Portuguesa. A revisão gramatical é de responsabilidade do(s) autor(es);


Citações: citação curta em fonte 12, entre aspas, localizada no corpo do texto;

citação com mais de 03 linhas (fonte 10), com recuo de 04 cm da margem esquerda, com
espaço simples, sem aspas. As citações longas deverão ser separadas do texto por um
espaço antes e um depois;


As referências devem obedecer às normas da ABNT, SENDO JUSTIFICADAS

SOMENTE NA MARGEM ESQUERDA;


O TCC não devem conter qualquer tipo de informação que promova discriminação

social, sexual e/ou religiosa e os conceitos e afirmações contidos no TCC são de inteira
responsabilidade do(s) autor(es);


Todas as indicações de obras/autores no corpo do texto devem possuir suas

respectivas referências na parte de Referências.

