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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caro aluno (a) 

 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso obedece ao que consta do Regimento, 
Capitulo XVI – Art. 115, aprovado pelo MEC. Tal Regulamento é elaborado em 
consonância com as Diretrizes Curriculares do Curso e com as orientações contidas no 
Regimento da IES e no Projeto do Curso. Neste Regulamento estão contidas todas as 
orientações e normas para o desenvolvimento do TCC, em particular, aquelas relativas 
aos objetivos, estrutura, carga horária, atribuições do acadêmico, do Ensino Superior da 
Faculdade São Gabriel da Palha. 

Cuidadosamente elaborado, as normas gerais do trabalho de curso servirá de 
orientação para TC, o qual também deverá ser seguido pelos professores (as) 
orientadores (as). 

Lembramos que os Trabalhos de Cursos deverão ser entregues à Instituição em 
02 (duas) vias encadernadas, no prazo determinado pela IES através do coordenador 
do curso, o qual não poderá exceder o prazo determinado. 



                                                          
 
 
 

1 - ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO 
 

 
ESTRUTURA ELEMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pré-textuais 

Capa (obrigatório) 

Lombada (opcional) 

Folha de rosto (obrigatório) 

Ficha catalográfica (obrigatória) 

Folha de aprovação (obrigatório) 

Dedicatória (s) (opcional) 

Agradecimento (s) (opcional) 

Epígrafe (opcional) 

Resumo na língua vernácula (obrigatório) 

Resumo em língua estrangeira (opcional) 

Lista de ilustrações (opcional) 

Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

Lista de símbolos (opcional) 

Sumário (obrigatório) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Textuais 

Introdução 

Desenvolvimento 

Conclusão 

Glossário (opcional) 

Apêndice (s) (opcional) 

Anexo (s) (opcional) 

 
Índice (opcional) 



                                                          
 
 

1 - CAPA 

 
Elemento obrigatório para proteção externa do trabalho e sobre o qual se imprimem as 
informações indispensáveis à sua identificação. Deve ser todo em espaçamento 
simples, fontes 12 e conter: 

 

 Nome da instituição centralizado, em negrito e maiúsculo; 

 Nome do curso que deve estar após o nome da instituição, centralizado, em negrito 
e com letras maiúsculas. 

 

 Nome do autor deve ser descrito o nome completo, com letras maiúscula, negrito, 
centralizado e a quatro enters do nome do curso. 

 

 No centro da página, o título deve ser com letra maiúscula, centralizado e em 
negrito. 

 

 O subtítulo é digitado, no final do título e após dois pontos, devendo ser em letra 
maiúscula, centralizado e com negrito. 

 

 Na parte inferior da página, com letra maiúscula, centralizada e em negrito deve ter 
o local (cidade) e ano da entrega do trabalho. 

 
 

2. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
 

Os elementos pré-textuais antecedem o texto com informações que ajudam na 
identificação e utilização do trabalho. 

 
 

2.1 - LOMBADA 
 

Elemento opcional, parte da capa do trabalho que reúne as margens internas das 
folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra 
maneira. As informações devem ser impressas da seguinte maneira: 

 
a) Nome do autor, impresso longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada. 
Esta forma possibilita a leitura quando o trabalho está no sentido horizontal, com a face 
voltada para cima; 
b) Título do trabalho, impresso da mesma forma que o nome do autor. 

 
 

2.2 - FOLHA DE ROSTO 
 

Elemento obrigatório que contém os elementos essenciais à identificação do trabalho. 
Deve ser todo em espaçamento simples, fonte 12 e conter. 



                                                          
 
 

 Nome do autor deve ser descrito o nome completo, centralizado e com letras 
maiúsculas sem negrito. 

 

 No centro da página, o título deve ser com letra maiúscula, centralizado e em 
negrito. 

 O subtítulo é digitado no final do título após dois pontos devendo ser em letra 
maiúscula, centralizado e com negrito. 

 Nota explicativa informa sobre o caráter acadêmico do documento (trabalho 
acadêmico, trabalho de estágio, trabalho de conclusão de curso, monografia, 
dissertação, teses, etc.), o objetivo, o grau pretendido, a instituição de ensino, a área 
de concentração e o nome do orientador. Essa nota é transcrita com espaçamento 
simples e alinhada do centro da página, em minúsculo, com tamanho 10, a 3 enters do 
título. 

 Na parte inferior da página, com letra maiúscula e centralizada deve ter o local 
(cidade) e ano da entrega do trabalho. 

 

Esta folha, embora considerada a primeira folha do trabalho, NÃO RECEBE 
NUMERAÇÃO. 

 
 

2.3 - FICHA CATALOGRÁFICA 
 

Após a folha de rosto deve conter a ficha catalográfica. Para a elaboração da mesma, 

os alunos podem pedir um bibliotecário para fazer, não precisamente da Instituição. 

(APÊNDICE D). 

 

2.4 - FOLHA DE APROVAÇÃO 
 

Elemento obrigatório, contendo os elementos essenciais da identificação do trabalho. 

Colocada logo após a folha de rosto, deve ser toda em espaçamento simples e é 

constituído pelos seguintes aspectos: 
 

 Nome do autor deve ser descrito o nome completo, centralizado, em negrito e com 
letras maiúsculas, fonte 12. 

 A cinco enters do nome do autor, o título deve ser com letra maiúscula, 
centralizado e em negrito, fonte4 12. 

 O subtítulo é digitado no final do título após dois pontos, devendo ser em letra 
maiúscula, centralizado e com negrito, fonte 12. 

 Nota explicativa informa sobre o caráter acadêmico do documento (trabalho 
acadêmico, trabalho de estágio, trabalho de conclusão de curso, monografia, 
dissertação, teses, etc.), o objetivo, o grau pretendido, a instituição de ensino, e a área 
de concentração. Essa nota é transcrita com espaçamento simples e alinhada na 
página, em minúsculo, com tamanho 10, a 4 enters do título. 



                                                          
 

 Alinhado à direita, coloca-se o termo aprovada contendo a data, o mês e o ano 
que será apresentado o trabalho a banca. Este recurso é transcrito com espaçamento 
simples, em minúsculo, com tamanho 10, a 2 enter da nota explicativa. 

 Comissão examinadora, centralizado, com letra maiúscula e em negrito, deve 
estar a 5 enters da data de aprovação, e recuado a 4 cm da margem esquerda. 

 

 Nome do orientador, com o nome da instituição acompanhado do termo 
orientador, em negrito, a 5 enters do termo comissão Examinadora, e recuado a 4 cm 
da margem esquerda. 

 Coloca-se após o nome do orientador os nomes dos demais membros da banca, 
com o nome da instituição, em negrito, a 5 enters do termo comissão Examinadora, e 
recuado a 4 cm da margem esquerda. 

 Sobre o nome do orientador e dos demais membros da banca têm-se uma linha 
tracejada, para assinatura dos mesmos, que deve estar a 4 cm da margem esquerda. 

 

2.5 - DEDICATÓRIA (S) 
 

A dedicatória, é um elemento opcional, no qual o autor presta homenagem ou dedica 
seu trabalho. Deve ficar na parte inferior da folha, alinhada à direita com recuo de 8 cm 
a partir da margem esquerda e com espaçamento simples, fonte 12. 

 

2.6 - AGRADECIMENTO (S) 
 

Elemento opcional, o agradecimento é dirigido àqueles que contribuíram de maneira 
relevante à elaboração do trabalho. Importante agradecer ao orientador, à banca e à 
agência de fomento, se houver. Deve estar na parte inferior da folha, alinhado à direita 
com recuo de 8 cm a partir da margem esquerda e com espaçamento simples, fonte 
12. 

 

2.7 - EPÍGRAFE 
 

Elemento opcional, no qual o autor apresenta uma citação, seguida da indicação de 

autoria, relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho e deve estar na parte 

inferior da folha e alinhado à direita. Pode também constar epígrafes nas folhas de 

abertura das seções primárias. . 

 

2.8 - RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA 
 

Elemento obrigatório, que consiste na apresentação concisa dos relevantes de um 
texto, fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho. 
O resumo, redigido pelo próprio autor, compõe-se de uma sequência de frases 
concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando 



                                                          
 

500 palavras. Deve ser redigida em parágrafo único, utilizando espaço um e meio e 
seguido das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, o termo 
“palavras-chave” (negrito, caixa alta/versalete), conforme a NBR 6028 (2003). 

 

As palavras definidas como chaves para o trabalho devem ser apresentadas em fonte 

Arial, sem negrito, tamanho 12, separadas entre si por ponto (.) e finalizadas também 

por ponto, em minúscula, não podendo essas conter no título do trabalho, conforme. 

 
2.9 - RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 Elemento opcional que consiste em uma versão do resumo em idioma de 
divulgação. 

 Internacional (em inglês Abstract; em castelhano Resumen; em francês Résumé, por 
exemplo). Deve aparecer em folha distinta e seguida das palavras mais representativas 
do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave, na língua escolhida. 

 
 

2.10 - LISTA DE ILUSTRAÇÕES, DE TABELAS, DE ABREVIATURAS, DE SIGLAS E 

OU DE SIMBOLOS 
 

Elementos opcionais devem ser elaborados de acordo com a ordem apresentada no 
texto e em algarismos arábicos. Cada item vem designado por sua numeração, nome 
específico, de ser acompanhado do respectivo número da folha, além de ter 
espaçamento um e meio e uma linha pontilhada para ligar o nome da seção à folha 
correspondente, conforme o (APENDICE K). 

 

Recomenda-se a elaboração de listas próprias para cada tipo de ilustração (quadros, 

lâminas, plantas, fotografias, gráficos, tabelas, organogramas, fluxogramas, esquemas, 

desenhos e outros), quando o número de itens por tipologia for superior a cinco, e 

devem compor listas separadas. 

 

2.11 - SUMÁRIO 
 

Elemento obrigatório, cujas partes são acompanhadas do(s) número (s) da(s) folha(s) e 
devem ser apresentado(s) conforme está no corpo do trabalho e com espacejamento 
de um e meio. Uma linha pontilhada deve ser usada para ligar o nome da seção à folha 
correspondente, além das seções primárias estarem separadas uma das outras por um 

1 enter. 
 

A palavra SUMÁRIO deve ser centralizada e com a mesma tipologia da fonte utilizada 

para as seções primárias (maiúscula, fonte Arial, tamanho 14 e negrito). 



                                                          
 

3 - ELEMENTOS TEXTUAIS 
 

Parte do trabalho onde é exposta a matéria, no qual existem três partes fundamentais: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Podendo ainda ser dividido em capítulos 

(seções e subseções), para melhor desenvolvimento e contextualização dividir em itens 

como: 

 

3.1 - INTRODUÇÃO 
 

“Visa preparar o leitor para se colocar dentro da questão do trabalho, fornecendo-lhe 

visão clara dos caminhos a serem percorridos para se chegar a ele, isto é, dar a seu 

leitor uma idéia geral do trabalho” (FERRÃO, 2003, p. 136). 

 
Escrever informações sobre a área de estudo, finalizando com o objetivo geral do 

trabalho. Tem a função de apresentar, propagar os assuntos e questões que serão 

abordados no trabalho. 
 

Na introdução deve conter os antecedentes teóricos sobre o tema abordado. 
 
 
 

 

 
Trata-se de uma apresentação inicial do trabalho, que pode incluir: 

 Fatores que determinaram a escolha do tema, sua relação com a experiência 
profissional ou acadêmica do autor, assim como sua vinculação à área temática; 

 Argumentos relativos à importância da pesquisa, do ponto de vista teórico, 
metodológico ou empírico; 

 Referência a sua possível contribuição para o conhecimento de alguma questão 
teórica ou prática ainda não solucionada. 

 

 
Nesta parte após escolhido o tema, faz necessário delimitá-lo, ou seja, definir sua 
extensão e profundidade, o tipo de abordagem. Por exemplo: se escolhido o tema – 
“Evasão escolar” – torna-se necessário especificar: Onde? (Estado; determinada 
região; escola?) 
Em que nível? (Educação infantil? no ensino fundamental, etc...) 
Qual o enfoque? (psicológico; sociológico?...) 

 

JUSTIFICATIVA 

DELIMITAÇÃO DO TEMA 

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 



                                                          
 

Nesta parte, deve-se deixar claro o problema que se pretende responder com a 
pesquisa. Ou seja, é a delimitação do tema devendo ser formulado como pergunta, 
claro e preciso, empírico (não é comprovado cientificamente), suscetível de solução e 
delimitado a uma dimensão viável (coisas que são possíveis). 

· As melhores perguntas são aquelas que incluem: Como? O quê? Quando? Qual? 
 
 
 

Os objetivos constituem a finalidade de um trabalho científico, ou seja, a meta que se 
pretende atingir com a elaboração da pesquisa. São eles que indicam o que um 
pesquisador realmente deseja fazer. Sua definição clara ajuda em muito na tomada de 
decisões quanto aos aspectos metodológicos da pesquisa, afinal, temos que saber o 
que queremos fazer, para depois resolvermos como proceder para chegar aos 
resultados pretendidos. 

 

a) Objetivo geral - Ao formular o objetivo geral busca-se responder a seguinte 

questão: Para que realizar a pesquisa? O verbo deve estar no infinitivo (identificar, 

analisar, demonstrar, desenvolver, mensurar, investigar, etc.). Devendo esse dar 

resposta ao problema formulado. 

b) Objetivos específicos - São objetivos que tem como função facilitar o alcance do 

objetivo geral. 
 

 

 
Hipótese é sinônimo de suposição. Neste sentido, Hipótese é uma afirmação 
categórica (uma suposição), que tente responder ao Problema levantado no tema 
escolhido para pesquisa. É uma pré-solução para o Problema levantado. O trabalho 
de pesquisa, então, irá confirmar ou negar a Hipótese (ou suposição) levantada. 

 
 

3.2 - REFERENCIAL TEÓRICO/SUSTENTAÇÃO TEÓRICA/EMBASAMENTO 

TEÓRICO/REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Parte principal do texto que contém a exposição ordenada e pormenorizada do 

assunto. Divide-se em seções e subseções, que variam em função da abordagem do 

tema. 
 

O referencial teórico deve conter tópicos que dará sustentação teórica, ao problema, 

aos objetivos propostos, devendo conter no mínimo 15 laudas (páginas) e no máximo 

30 laudas, quanto for pesquisa de campo. Já quando a pesquisa por apenas 

bibliográfica deverá conter no mínimo 30 laudas. 

OBJETIVOS 

HIPÓTESES 



                                                          
 

 

3.3 - METODOLOGIA 

 
Nesta parte são descritos a classificação da pesquisa, técnicas para coleta de dados, 

as fontes, a caracterização da amostra, instrumentos para coleta de dados e 

tratamento e análise dos dados. Todos devem posteriormente ter embasamento 

teórico. 
 

a) Classificação da pesquisa - deve classificar o tipo de pesquisa, justificando o 

porquê de cada classificação, podendo ser exploratória, descritiva e/ou explicativa. 
 

b) Técnicas de pesquisa para coleta de dados – definir a técnica de pesquisa a ser 

utilizada e o porquê, podendo ser: Pesquisa bibliográfica; Pesquisa documental; 

Pesquisa experimental; Pesquisa ex-post-facto (após o fato ocorrido); Estudo de caso e 

Pesquisa de campo. 
 

c) Fontes para coleta de dados – definir as fontes usadas no trabalho de pesquisa, 

justificando o seu porque, sendo essas (primária e secundária). 

d) Caracterização da amostra – envolve informações acerca do universo a ser 
estudado, da extensão da amostra e da maneira como será selecionada, ou seja, deve 
informar a população e o percentual da amostra, bem como o nível de confiança, a 
margem de erro e a probabilidade de sucesso e fracasso. Informar ainda o período de 
execução da pesquisa (coleta dos dados). 

 
e) Instrumentos para coleta de dados – envolve a menção de qual instrumento de 
pesquisa será utilizado na pesquisa, para coletar os dados, podem ser: Análise de 
documentos; entrevista, questionário, formulário ou observação. 

 

f) Tratamento e análise dos dados – envolve a descrição dos procedimentos a 

serem adotados tanto para análise quantitativa (Ex: dados quantitativos “sexo, idade”, 

quanto qualitativa (Ex: análise de documentos)). 

 

3.4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS/ESTUDO DE CASO 
 

Este capítulo é desenvolvido com o título ESTUDO DE CASO quando o trabalho final 
do curso for um estudo de caso, seja em uma empresa/escola ou em um setor. 

Conforme mencionando por Vergara (2000, p. 49) O estudo de caso “é o circunscrito a 
uma ou poucas unidades, entendidas essas uma pessoa, uma família, um produto, 
uma empresa, um órgão público ou mesmo um país”. 

Nesta etapa apresenta os dados, podendo ser (tabelas/gráficos) descrevendo-os e 

interpretando-os (se assim desejar). 

Na análise dos dados deve descrever os principais dados e informações da pesquisa 

correlacionando as variáveis e com o referencial teórico, objetivando assim dar 



                                                          
 

sustentação aos resultados obtidos com a pesquisa. 

 

3.5 - CONCLUSÃO 
 

Parte final do texto no qual são apresentadas as conclusões correspondentes aos 

objetivos ou hipóteses. 

Na conclusão avalia e apresenta os resultados obtidos e pode sugerir ideias e 

abordagens novas para serem consideradas em outros trabalhos da área. 

 
 

2.4 - ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

Os elementos pós-textuais completam o trabalho. São elementos pós-textuais: 
referências, glossário, apêndice (s), anexo (s) e índice (s). 

2.4.1 REFERÊNCIAS 

Elemento obrigatório, que consiste em um “[... ] conjunto padronizado de elementos 

descritivos retirados de um documento e que permite sua identificação individual”, 

conforme a NBR 6023 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002b, p.20), 

mesmo que esses elementos já estejam mencionados em notas de rodapé. 
 

Os elementos essenciais para a elaboração de referências são: autor(es), título, 
edição, local, editora e data de publicação. Quando necessário acrescentam-se 
elementos complementares à referência para melhor identificar o documento, que 
podem ser: subtítulos, indicação de tradutor, paginação, ilustrações, séries, notas 
explicativas, etc. 

 
O recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) utilizado para destacar o elemento título 

deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. 

Somente devem ser incluídos nas referências os documentos – livros, artigos, papers, 

textos disponíveis na internet – que tenham sido consultados e citados no texto. 
 

O alinhamento das referências é apenas da margem esquerda, com espaço simples, 
separado por um enter e contendo a seção (número) no item. Deve-se utilizar ordem 
alfabética para a ordenação das referências ao final do trabalho, além de numerá-la em 

ordem cronologia por números arábicos. 
 

Nos casos em que ocorrerem à falta de determinados dados das referências, deve-se 

substituí-los pelas seguintes abreviaturas: 
 

· s.l. – igual a sem local de publicação;. 
· s.ed. – igual a sem editora; 
· s.d. – igual a sem data. 



                                                          
 
 

3- NORMAS PARA APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO TRABALHO 

 

3.1 FORMATAÇÃO 

O papel a ser utilizado é o de formato A4 (21 cm x 29,7 cm) de cor branca, e o texto 
deverá ser digitado na cor preta. Para digitação deve-se utilizar fonte Arial, tamanho 
12, para o texto e tamanho 10 para as citações de mais de três linhas, notas de 
rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas. 

 

3.2 MARGEM 
As margens usadas são: 
3 cm na esquerda 
2 cm na direita 
3 cm na parte superior 
2 cm na parte inferior 

 

 

 

3.3 ESPAÇAMENTO 
 

Todo o texto deve ser digitado com espaço um e meio. Esse padrão de entrelinhas 

deve ser observado também para o resumo e abstract, conforme a 2ª edição da NBR 

1472, publicada em dezembro de 2005 e com validade a partir de janeiro de 2006 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS, 2005b). 

As citações de mais de três linhas, as notas de rodapé, as referências, as legendas das 

2 cm 

2 cm 3cm 

3 cm 



                                                          
 

ilustrações e tabelas, a ficha catalográfica, as notas explicativas da folha de rosto e de 

aprovação e o resumo devem ser digitados em espaço simples. Com exceção do 

resumo e das referências, os demais itens, citados anteriormente,devem ter tamanho 
10. As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre si por um enter. 

Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede ou que os 

sucede por dois espaços. (APÊNDICE XX). 

 

3.4 PAGINAÇÃO 
 

A contagem das folhas começa a partir da folha de rosto, mas a numeração só aparece 

na primeira folha do texto. 

Observar: 

 Folhas pré-textuais são contadas, mas não numeradas; 

 Folhas textuais são numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos, 
localizadas no lado direito da extremidade superior da folha; 

 Folhas pós-textuais são numeradas na mesma sequência do texto. 

Usa-se a numeração progressiva para as seções do texto, sendo que as seções 

primárias devem ser iniciadas em folhas distintas. Assim como: 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA 
1.1 SECÃO SECUNDÁRIA 

1.1.1 SEÇÃO TERCIÁRIA 

1.1.1.1 SEÇÃO QUATERNÁRIA 

1.1.1.1.1 SEÇÃO QUINÁRIA 

 

 Seções Primárias: digitadas em letras maiúsculas, tamanho 14 e em negrito. 

 Seções Secundárias: digitadas em letras maiúscula, tamanho 12 e sem negrito. 

 Seções Terciárias: digitadas em caixa-alta/versalete, tamanho 12 e em negrito. 

 Seções Quaternárias: digitadas em caixa-alta/Versalete, tamanho 12 e sem 
negrito. 

 Seções Quinárias: digitadas em caixa-alta/versalete, tamanho 12, em negrito e 
itálico. 

 

Não se utilizam ponto, hífen, travessão ou qualquer sinal após o indicativo de seção 

ou de seu título. 

 

Não deve ocorrer: 

 Títulos das seções no final da folha e texto na folha seguinte; 

 Digitação de uma linha isolada no final ou início da folha; 

 Separação das ilustrações da fonte/referência. 



                                                          
 

3.5 TABELAS 

Elementos demonstrativos de síntese que constituem unidade autônoma. As tabelas 

apresentam informações tratadas estatisticamente, conforme descrito abaixo (IBGE, 

1993): 
 

 Numeração independente e consecutiva; 

 O título da tabela deve ser colocado na parte superior, precedido da palavra 
TABELA e do número de ordem em algarismo arábicos, com espaço simples, fonte 10, 
centralizado. (APÊNDICE Q) 

 Quando retiradas de outra obra, é obrigatória a indicação da fonte, de forma 
resumida, no pé da tabela. 

 Não fechar com linhas verticais, à esquerda e/ou à direita, a moldura de uma tabela; 

 
 

 Não utilizar linhas verticais para separar as colunas; 

 No corpo da tabela deve utilizar fonte 12, espaço simples 

 Os títulos de identificação das colunas devem ser fonte 12, negrito. 

 Deve-se adotar para todo o título das tabelas e figuras fonte maiúscula. 
 

3.6 ILUSTRAÇÕES 

 
As ilustrações são elementos que tendem a complementar visualmente o texto. São 

classificadas como ilustrações os desenhos, esquemas, figuras, fluxogramas, 

fotografias, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos, entre outros. 
 

A apresentação das ilustrações deve ser desenvolvida da seguinte forma: 

 
 Numeração independente e consecutiva; 

 O título deve ser colocado na parte inferior, precedido do título específico e do 
número de ordem em algarismo arábicos, com espaço simples e fonte 10. 

 Quando retiradas de outra obra, é obrigatória a indicação da fonte, de forma 
resumida, no pé da ilustração. 

 

4 - USO DE CITAÇÕES 

 
1 – USO DE CITAÇÕES 

Nas citações as chamadas devem ser pelo sobrenome do autor, pela instituição 
responsável ou pelo título e devem ainda aparecer no corpo do texto e não em notas 
de rodapé. As notas de rodapé (bibliografia e explicativa) são para comentários, 
explorações ou traduções (ou textos originais) que não podem ser incluídos no texto. 
Em caso de chamadas incluídas nas sentenças devem ser grafadas em letras 
minúsculas, mas quando se apresentarem entre parênteses devem ser escritas em 
letras maiúsculas. 

Em um trabalho científico devemos ter sempre a preocupação de fazer referências 



                                                          
 

precisas às idéias, frases ou conclusões de outros autores, isto é, citar a fonte (livro, 
revista e todo tipo de material produzido gráfica ou eletronicamente) de onde são 
extraídos esses dados. As citações podem ser: 

 

 Citação direta curta 

 Citação direta longa 

 Citação da citação 

 Citação indireta (paráfrase) 

 

Citação Direta Curta: 

 Na sentença – Citação direta (as transcrições no texto até três linhas devem ser 
inseridas entre aspas duplas, não é necessário utilizar o tipo itálico). 

Ex.: Metodologia, de acordo com Demo (1981, p.7), significa, “etimologicamente, o 
estudo dos caminhos, dos instrumentos usados para fazer ciência. E uma disciplina 
instrumental, a serviço da pesquisa”. 

 Entre parênteses – “Os índices de liquidez são utilizados para avaliar a 
capacidade de pagamento da empresa, isto é, constituem uma apreciação sobre se a 
empresa tem capacidade para saldar seus compromissos” (MARION, 2002, p.83). 

 Havendo supressão de trechos dentro do texto citado faz-se a indicação com 
reticências entre colchetes {...} 

Ex.: “A depreciação acumulada representa o desgaste ou a perda da capacidade de 
utilização {...}, por causas naturais ou por obsolescência tecnológica” (NEVES, 2001, 
p.69). 

 
Citação Direta Longa: 

São citações com mais de três linhas, portanto devem ser destacadas com 
recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra arial e tamanho 10, com espaçamento 
simples entre as linhas e sem aspas, conforme exemplos: 

 
No ensino da contabilidade a situação não foi diferente. Em trabalho apresentado por Marion (1986, p. 
51-3), foram feitos os seguintes questionamentos em relação ao ensino nos cursos de Ciências 
Contábeis: 
Será que as escolas de contabilidade estão cumprindo sua função de adequar o ensino às exigências 
do campo de avanço profissional contábil? 
Será que essas escolas estão se esmerando no sentido do currículo, laboratório de ensino, pesquisas, 
professores, metodologia de ensino, material didático. Com o objetivo de melhorar o ensino? 

 

 Ou a identificação no final da citação 

Com a leitura contábil em expansão, a criação de escola em vários graus de estudo, até universitário,  
a publicação de revistas técnicas nos principais países e as reuniões periódicas dos profissionais em 
congresso científico, nacionais, internacionais, a cultura científica da Contabilidade consolidou-se e 
elevou-se, progressivamente, ao finalizar-se o século XIX (D’ÁURIA, 1948 P.75) 



                                                          
 

- Ao citar apenas parte de trecho da obra é preciso indicar pelo sinal de reticência 
entre colchetes, que o referido parágrafo não está sendo utilizado em sua totalidade, 
mas somente parte (s) dele. Nessas situações, utiliza-se: Reticência entre colchete no 
início do trecho para indicar que o texto original não começa neste ponto. Exemplo: 
Dentre tantos conceitos de Capital Circulante, salienta-se que: 

[...] se movimenta e está constituído por matérias-primas de produção, matérias de 
fabricação, mercadorias, produtos, contas a receber ou créditos que possuímos 
perante terceiros, em suma, valores que o curto prazo se vão transformando em 
dinheiro (LOPES DE SÁ, 1998,p.63) 

- Reticência entre colchete no final do trecho para indicar que o texto original não 
termina deste ponto. Exemplo: 

De acordo com a legislação do imposto sobre produtos industrializados (IPI), 
consideram-se contribuintes do imposto: 
Qualquer estabelecimento de importador, industrial ou comerciante, em relação a 
cada fato gerador que decorra de ato que praticar e cada estabelecimento tem a sua 
autonomia, seja matriz, sucursal, filial, agência, [...]. (NEVES, 2001, p.284) 

 
Citação de citação 

É a reprodução de informação ou idéia citada por outro autor, seguido da 
expressão citado por ou apud. Exemplo: 

 
Salomão, citado por Galliano (1986), enfatiza a necessidade do autor desenvolver no 
chamado “corpo” do trabalho todo o seu poder de raciocínio, sendo justamente este o 
momento no qual o pesquisador se transforma em expositor. 

 
Citação Indireta (Paráfrase) 

Segundo Araújo (1998), em estudo recente, destacou a necessidade de 
diminuir os índices de evasão escolar [...] 

 

5- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
É atividade obrigatória para a conclusão do Curso de Graduação da Faculdade S. 

É realizado durante o 7º (sétimo) e 8º (oitavo) período. Em relação à orientação, 
acompanhamento, execução e elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, 
critérios e avaliação e aprovação, reger-se-á pelo Conselho Departamental. Terá 80h 
(oitenta horas) com tema condizente à Área de Administração. 

O Trabalho de Conclusão do Curso deverá contribuir para o 
desenvolvimento da capacidade científica, crítico-reflexiva e criativa do aluno, 
assegurando a coerência no seu processo formativo, ampliando e consolidando os 
estágios e as atividades complementares. 

Quanto a seus aspectos organizacionais, a proposta do TCC na área de 
Administração assume conotações diversas, requerendo, como qualquer atividade de 
aprendizagem, observância a princípios éticos, teórico-metodológico-operacional, que 



                                                          
 

proporcionem: ampliação de conhecimentos básicos; análise crítica da realidade; 
identificação de áreas e processos de intercâmbio ou inserção de seu campo 
específico de trabalho em outras esferas do conhecimento científico; exercício de 
atividades profissionais, como sujeitos, em iniciativas que envolvam agilização de 
estratégias de iniciação científica, como possível inserção nas áreas de 
Administração 

 
ATENÇÃO: Os trabalhos retirados da internet ou copiados de outros colegas estarão 
sujeitos à REPROVAÇÃO NO TC, 

 
LEMBRETES IMPORTANTES 

 
- Para que o discente matriculado no ultimo semestre letivo desta IES obtenha 
aprovação na disciplina TC, ele deverá: comparecer a 04 (quatro) reuniões obrigatórias 
(no mínimo) de orientação com seu professor orientador. O discente poderá comparecer 
a mais reuniões com seu orientador se assim o desejar; 
_ obedecer aos prazos estabelecidos pelo orientador do TC; 

 
_ obedecer às regras da ABNT/IES na elaboração do trabalho científico, tais como 
elementos estruturais obrigatórios, margens, fonte, espaçamento entre linhas, entre 
outros; e 

_ certificar-se de que seu trabalho é de autoria própria e não infringe a legislação de 
propriedade intelectual vigente no país. 

 
 
 

RELAÇÃO DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 
O aluno deverá informar a sua linha de investigação, dentro das áreas do curso, que 
delineará o desenvolvimento do seu trabalho ao longo do semestre, assim como o 
nome do professor de preferência para a orientação no âmbito da área escolhida. 
Deverão ocorrer 04 (quatro) reuniões obrigatórias ao longo do período de orientação 
(sob pena de reprovação do aluno, caso não compareça a este número mínimo de 
reuniões estabelecido), sendo que o número máximo de encontros será aquele 
correspondente ao horário total de orientações do professor escolhido. 

 

. 
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APÊNDICE A - CAPA DO TRABALHO ACADÊMICO 
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NOME DO CURSO 
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NOME DO AUTOR 

 
 
 

17 enters 
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APÊNDICE C - FOLHA DE ROSTO 

 

 
NOME DO AUTOR 
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APENDICE D - FOLHA DE APROVAÇÃO 
 

NOME DO AUTOR 
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Os caminhos da libertação são os do 
oprimido que se libera; ele não é 

coisa que se resgata, é sujeito que 
se deve autoconfigurar 

responsavelmente. 

(FREIRE, 1999). 



                                                          
 

APÊNDICE H – MODELO DE RESUMO 

 
 

 
RESUMO 

 
O desenvolvimento deste trabalho tem como objetivo demonstrar a relevância do 

Planejamento Tributário no que tange ao aspecto financeiro, através da redução e  

ou postergação do desembolso de recursos financeiros para o governo, na empresa 

Veneza, proporcionado assim, a maximização do resultado financeiro. Utilizou-se 

para tanto, o emprego de uma pesquisa exploratória, descritiva, bibliográfica e 

estudo de caso para averiguação dos resultados. Na obtenção dos dados, utilizou-se 

como instrumento metodológico, o uso de uma entrevista realizada com o 

responsável pelo setor contábil da empresa. Para demonstrar a relevância e 

importância do planejamento tributário para a empresa, se fez necessário diferenciar 

o que é elisão e evasão fiscal, demonstrando através de conceitos e fundamentação 

a importância de se ter conhecimentos desses dois temas. Utilizou-se de modelos de 

planejamento tributário para demonstrar que o emprego de simples práticas no 

cotidiano da empresa poderá proporcionar economia ou mesmo a redução da carga 

tributaria a que a empresa esta sujeita. Ainda, para corroborar a importância do 

planejamento tributário, fez-se uma simulação através de um estudo de caso de uma 

empresa fictícia, para demonstrar através de análise e comparação dos resultados 

obtidos, a carga tributária incidente sobre o faturamento e ou o lucro e a economia 

proporcionada, quanto da correta decisão de qual opção do regime tributário que a 

empresa deverá adotar para si quando do início do exercício financeiro. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Tributo. Redução. Postergação. Economia. 



                                                          
 

  

APÊNDICE I – MODELO DE ABSTRACT 

 
 

ABSTRACT 

 
The development of this work aims to demonstrate the relevance of tax planning in 

relation to the financial aspect, and by reducing or delaying the disbursement of 

funds to the government, Venice in the company, thereby offering, maximize 

financial results. It was used for both, the use of an exploratory, descriptive literature 

and a case study to investigate the results. In obtaining the data, was used as a 

methodological tool, the use of an interview with the head of the company©s 

accounting industry. To demonstrate the relevance and importance of tax planning 

for the company, it became necessary to differentiate what is tax avoidance and tax 

evasion, demonstrating concepts and reasoning through the importance of having 

knowledge of these two themes. We used models of tax planning to demonstrate 

that the use of simple practices in everyday business or economics could provide a 

reduced tax burden that the company is subject. Still, to support the importance of 

tax planning, it was a simulation through a case study of a fictitious company, to 

demonstrate through analysis and comparison of results, the tax burden on sales or 

profits and the economy proportionate, as the correct decision on which option the 

tax system that the company will adopt for itself at the start of the financial year. 

 
Keywords: Tribute. Reduction. Postponement. Economics. 
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APÊNDICE P – MODELO DE FORMATAÇÃO DE PÁGINA E DE TEXTO 

 

 
3cm 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo foram abordados conceitos de vários autores que 

auxiliaram na resposta aos objetivos propostos. São autores 

conhecedores das áreas de Marketing, Recursos Humanos, 

Sociologia e Psicologia, dando maior credibilidade para análise dos 

dados. 

 
 

 
 

3cm 

 
2.1 HOMEM COMO SER SOCIAL 

 
 

O conceito de homem como ser social não é recente. Existe desde 

os tempos remotos. Como já dizia Aristóteles (384-322 a.C.): “O 

homem é por natureza um animal social”. 

 
“O homem se constitui então como um organismo vivo, regido pelas 

leis da natureza, tanto no plano individual como no social, leis que 

determinam sua maneira de ser e de agir (SEVERINO, 1994, p. 

125)”. 

 
Para Berger (2002, p. 92): 

 
 

Será suficiente entender classe como um tipo de 
estratificação no qual a posição geral de uma pessoa 
na sociedade é determinada basicamente por critérios 
econômicos. Em tal sociedade, a classe a que se 
chega é tipicamente mais importante do que a classe 
em que se nasceu. 

 
 
 

  * formatação reduzida  

 

2cm 

 
= toque na tecla “enter” 



                                                          
 

  

APÊNDICE Q – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE TABELAS 

 

 
TABELA 1 - MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA A DIVULGAÇÃO DOS SUPERMERCADOS 

 

Meio de Comunicação para Percentual % Percentual % Total (%)l 

divulgação dos Supermercados Sim Não  

TV 20,0 80,0 100 
Rádio 100,0 0,0 100 

Panfleto 80,0 20,0 100 
Folders 0,0 100,0 100 

Peruinha/Carro de som 100,00 0,0 100 
Som de rua 60,0 40,0 100 

Jornal 40,0 60,0 100 
Outdoors 0,0 100,0 100 

Parcerias com empresas de renome 20,0 80,0 100 

 

TABELA 2 – SENTIMENTO DA SOCIEDADE QUANDO OUVE FALAR DA FASG. 
 

Descrição FA % 

Orgulho/Satisfação 100 42,4 
Confiança 42,4 24,6 
Credibilidade 58,0 14,8 
Insegurança 24,6 7,8 
Fragilidade 35,0 1,7 
Desconfiança 14,8 6,8 
Outros 17,0 1,3 
NR 7,2 1,3 
Total 236 100 

Fonte: Tablóide, 2005 
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APÊNDICE R – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES 
 
 
 
 

Nível Dois Nível Três Nível Quatro Nível Cinco 

Fabricante Fabricante Fabricante Fabricante 

    

Agente 

   

Atacadista 
 

Atacadista 
 
 
 
 

 
Consumidor Consumidor Consumidor Consumidor 

Figura 1 – Esquema típico de estrutura de canal para bens de 

consumo Fonte: Parente, 2000. 
 
 
 
 

 
Faixas de Salário Valor da 

Descrição Médio Parcela 

Até R$ 627,29 Multiplica-se salário médio por 0.8 (80%)  

Mais de Até 
R$627,30 O que exceder a 627,29 multiplica-se por 0.5 

R$ 1.045,58 (50%) e soma-se a 501,83.  

Acima de R$1.045,58 
O valor da parcela será de R$ 710,97 

invariavelmente.  

Quadro 2 – Calculo do benefício do seguro-desemprego - Salário Mínimo: R$ 380,00 
Fonte: Ministerio do Trabalho e Emprego (2007). 



                                                          

Quanto aos insumos agrícolas que utiliza na propriedade existem alguma 

preferência de marca 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

 

  

APÊNDICE Ra – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES 

GRÁFICOS 
 
 
 

 
          

Não   39%      

        

Sim 61%   

 

 

 

Gráfico 1: Preferência de marca 
 

 

 
 
 

Gráfico 2 – Vendas de Refeições 
Fonte: Site Office.Microsoft.com (2010) 

 

Gráfico 3 – Vendas no Leste da Ásia 

Fonte: Site Office.Microsoft.com (2010) 



                                                          
 

  

APÊNDICE S – MODELO DE CRONOMOGRA DE EXECUÇÃO 

 

ATIVIDADE AGO SET OUT NOV DEZ 

Orientação X  X  X  X  X  

Implementação do Referencial X          
Teórico 
Elaboração do instrumento de X  X        
pesquisa e coleta dos dados 
Apresentação e Análise dos     X      
dados 

Elaboração da conclusão       X    

Entrega da monografia/TCC e         X  
apresentação 



                                                          
 
 

 

APÊNDICE T – MODELO DE ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAL – ARTIGO 

 
 

IMPACTOS AMBIENTAIS DO REFINO DO PETRÓLEO: COM ÊNFASE NAS 
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AUTOR1 
AUTOR2 
AUTOR3 

 

 

 

 

RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Descrição de cada autor. 



                                                          
 

APÊNDICE U – MODELO DE ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAL – RESUMO 

 
 

RESUMO 
 

Este trabalho de cunho teórico, tem como principal objetivo analisar os impactos das 
emissões atmosféricas causados pelo processo de refino do petróleo, visando buscar 
alternativas para reduzí-los. Para isso, buscou-se através da pesquisa exploratória, 
descritiva e bibliográfica (fontes secundárias) a identificação dos riscos dos poluentes e 
prejuízos que podem provocar. Em seguida a pesquisa evidencia os principais 
contaminantes no ar emitido pelas empresas e apontam diversos projetos que visam a 
redução desses poluentes associando preservação do ecossistema e desenvolvimento 
de maneira mais consciente e responsável. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Poluentes. Ecossistema. Conversão. Projetos. 

 
 

ABSTRACT 
 

This theoretical work has as main objective to analyze the impacts of atmospheric 
emissions caused by the oil refining process, aiming to find ways to reduce them. For 
this, we sought through descriptive research and literature (secondary sources) to identify 
the risks of pollutants and damage that may result. Then the research shows the major 
contaminants in the air emitted by the companies and point out several projects aimed at 
reducing these pollutants associated ecosystem preservation and development of a more 
conscious and responsible. 

 

KEY WORDS: Pollutants. Ecosystem. Conversion. Projects. 


