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O objetivo deste documento é oferecer uma diretriz que auxilie o aluno no
desenvolvimento do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. Não estão incorporadas a
este documento as normas da ABNT referentes a apresentação, citação e referência, que
devem ser consultadas no site da Biblioteca, na seção de Instruções para Elaboração de
Trabalhos.

Resumo

Breve síntese de todas as partes contidas no projeto.

Introdução

Na introdução espera-se a apresentação e especificação do tema, a contextualização e
motivação do problema, a justificativa e a definição clara dos objetivos do trabalho.

Fundamentação teórica

Elaborar um referencial teórico que sustente o objetivo do trabalho. Neste item, a
expectativa é que se consiga perceber sobre quais teorias, conceitos, autores o aluno se
apoia para alcançar o objetivo.

ATENÇÃO: O texto deve ser apresentado numa sequência lógica que explore os conceitos
apresentados e não por autor ou em ordem de leitura, com o cuidado de que não se torne
um fichamento. Deve-se deixar claro, no referencial teórico, quais são as intersecções

percebidas pelo aluno em suas leituras com um texto bem estruturado, com início, meio
e fim.

ATENÇÃO PARA HONESTIDADE INTELECTUAL E INFRAÇÕES DE PLÁGIO.

Metodologia

Indicar a metodologia que irá utilizar para a elaboração do TCC: de que forma pretende
conduzir o trabalho para alcançar o seu objetivo. Se for, por exemplo, baseado em
pesquisa bibliográfica, indicar quais fontes pretende utilizar e se há um corte temporal ou
geográfico.

No caso de um trabalho de pesquisa empírico, isto é, com levantamento de dados, devese indicar a fonte de dados que será utilizada, também indicando o corte temporal e
geográfico, e que modelo estatístico/econométrico será aplicado para analisar os dados.

A Metodologia deve mostrar como pretende alcançar o objetivo.

Estrutura da monografia e Plano de Trabalho

Propor uma estrutura de tópicos, apresentando em capítulos e subcapítulos cada item a
ser desenvolvido no TCC, explicitando a organização lógica do texto que deve constar da
versão final.
Para o plano de trabalho, espera-se um cronograma que apresente os prazos e o tempo
necessário para a realização de cada uma das etapas até a conclusão do trabalho. Pode-se

aproveitar a estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso para apoiar o desenvolvimento
do cronograma.

Referências

Indicar as referências, de acordo com as normas da ABNT, das obras que, efetivamente,
utilizou para desenvolvimento do projeto e citou no texto.

Obras complementares

Indicar uma lista preliminar das obras que consultará para a elaboração do TCC e que
não tenha utilizado para a elaboração deste projeto. Também devem ser listadas de
acordo com as normas da ABNT.

