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1. SOBRE O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em “[...] um documento que 

apresenta o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, 

que deve ser, obrigatoriamente, emanado da disciplina, módulo, estudo independente, 

curso, programa, e outros ministrados e ser feito sob a orientação de um orientador” (ABNT 

14724: 2011a). É um componente que permite ao aluno potencializar e sistematizar suas 

habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo da graduação na forma de investigação 

acadêmico-científica. Trata-se de uma experiência fundamental na formação do graduando, 

uma vez que lhe oportuniza a busca de soluções, de forma rigorosa e criativa, contribuindo 

assim para o seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional.  

 De acordo com o Regulamento Institucional de TCC, para os cursos de Fisioterapia, 

Odontologia e Psicologia da Faculdade Sete Lagoas (FACSETE), o TCC poderá consistir de 

um trabalho fundamentado na literatura científica apresentado na forma de um trabalho 

desenvolvido por acadêmicos, individualmente ou em dupla, apresentado na forma de 

monografia, produção científica ou tecnológica, sob a orientação de um professor do curso. 

 Este trabalho final objetiva a exploração de um determinado tema acadêmico 

relevante e de interesse, de forma a propiciar, através de conhecimentos metodológicos 

obtidos, a busca em bases científicas. Além disso, desenvolver habilidades de redação de 

trabalhos científicos a partir de leitura crítico-reflexiva, bem como capacidade de expressão 

oral bem como a aplicação das habilidades e competências adquiridas, previstas no Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). Consiste em realizar um estudo orientado por um docente da 

instituição que resultará na elaboração de uma produção científica que, posteriormente, será 

apresentado à comunidade. O TCC da FACSETE é vinculado, oficialmente, às disciplinas 

TCC I e II dos cursos que exigem este trabalho na FACSETE (QUADRO 1). 
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 QUADRO 1. Ementas das disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I e II da FACSETE. 

Disciplina Carga horária Ementa 

TCC I 40 horas Desenvolve a habilidade de 

levantar questões 

relevantes e inovadoras a 

serem estudadas. Fomenta 

o delineamento de projeto 

de Trabalho de Conclusão 

de Curso e seu 

embasamento teórico em 

tema de interesse apoiado 

nos fundamentos do método 

científico. 

TCC II 40 horas Orienta a execução do 

projeto de TCC já elaborado 

e conduz o aluno à análise, 

à interpretação e à 

discussão dos resultados 

observados com vistas à 

apresentação à banca 

examinadora, com 

possibilidade de publicação 

em anais científicos. 

 

No TCC I são apresentadas as normas para a realização do trabalho, seleção dos 

docentes responsáveis (orientadores) e elaboração do projeto. No último período, o TCC II 

contempla a execução do projeto, análise dos resultados coletados, discussão dos achados 
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e, procedendo-se às considerações finais da monografia ou do artigo científico. Durante toda 

a fase de elaboração e execução, o aluno contará com o apoio de docentes experientes na 

prática de iniciação científica e/ou pós-graduação. Como pré-estabelecido no Regulamento 

de TCC, ao final das disciplinas de TCC I e II, o acadêmico apresentará, individualmente, de 

forma oral, o trabalho executado à uma banca examinadora de acordo com os prazos 

propostos pela disciplina. 

As Disciplinas de TCC I e TCC II reforçam a necessidade de estudos para evolução 

profissional, permitindo a vivência em ensino e extensão. Aliado a isto, consegue-se 

aprimorar a habilidade crítica e de redação de trabalhos científicos bem como a capacidade 

de discutir e argumentar sobre o tema estudado. 
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2. COMO DEFINIR O ORIENTADOR E FORMALIZAR A ORIENTAÇÃO 

 O projeto de TCC será elaborado durante a disciplina TCC I e, para isto, o aluno, 

nesta disciplina, inicia seu trabalho com acompanhamento de um professor orientador. O 

orientador desempenha um papel extremamente importante durante a produção do trabalho 

acadêmico. É ele quem ajuda a escolher o tema e mostra os caminhos para desenvolver 

uma pesquisa científica de boa de qualidade. O professor da disciplina de TCC I pode auxiliar 

o aluno na escolha de um orientador. 

 Ao definir o professor orientador e o tema do TCC, o estudante deverá entregar ao 

professor da disciplina, o “Carta de Aceite” assinado pelo respectivo orientador, e aluno. 

Além disto, o aluno se responsabiliza pela elaboração e execução do projeto com a entrega 

do “Termo de Responsabilidade do Aluno”. 
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3. REGISTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 O aluno em fase de realização do TCC deve frequentar as reuniões convocadas pelo 

Coordenador de TCC e/ou pelo seu orientador. Os encontros com o professor orientador 

deverão ser no mínimo quinzenais, para discussão e aprimoramento de sua pesquisa, 

devendo justificar eventuais faltas. Nestes encontros, as atividades serão registradas na 

“Ficha de acompanhamento e orientação”, devidamente descritas, identificadas e assinadas 

pelo aluno e orientador. 
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4. ESTRUTURA  

 As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) deverão ser 

adotadas para a estrutura e formatação do projeto de TCC a ser desenvolvido na FACSETE, 

conforme descrito abaixo: 

 

• Trabalhos acadêmicos - Apresentação (NBR14724:2011a) 

• Projeto de pesquisa – Apresentação (NBR 15287:2011b) 

• Resumo – Apresentação (NBR 6028:2003c) 

• Sumário – Apresentação (NBR 6027:2012a) 

• Referências – Elaboração (NBR 6023:2002a) 

• Citações em documentos – Apresentação (NBR 10520:2002b) 

• Numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024:2012b) 

 

4.1 Estrutura do projeto de TCC 

 O projeto a ser elaborado deve conter elementos pré-textuais, elementos textuais e 

elementos pós-textuais (QUADRO 2). O texto do projeto de TCC deverá conter, no máximo, 

15 páginas impressas. 

 

 QUADRO 2. Estrutura do projeto de TCC, conforme normas da ABNT. 

Elementos pré-textuais Capa 

Folha de rosto 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES (Opcional) 

LISTA DE TABELAS (Opcional) 

LISTA DE SIGLAS (Opcional) 

LISTA DE ABREVIAÇÕES (Opcional) 

SUMÁRIO 
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Elementos textuais 1 INTRODUÇÃO 

2 OBJETIVOS 

3 METODOLOGIA 

4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Elementos pós-textuais REFERÊNCIAS 

APÊNDICE (S) (OPCIONAL) 

ANEXO (S) (OPCIONAL) 

 

4.1.1 Elementos pré-textuais 

4.1.1.1 Capa 

 A capa é a “proteção externa do trabalho sobre a qual se imprimem as informações 

indispensáveis à sua identificação” (ABNT 15287:2011). Para isto, deve conter: 

a) nome da instituição 

b) nome do autor (nome do estudante) 

c) título do projeto (Caixa alta, negrito, centralizado) 

d) subtítulo (quanto houver, deve ser precedido de dois pontos (:) e 

graficamente diferenciado) (Caixa baixa, negrito, centralizado) 

e) número do volume: se houver mais de um, deve constar em cada capa a especificação 

do respectivo volume;  

f) local (cidade) da instituição, onde o projeto será apresentado 

g) ano de entrega 

A formatação deve seguir o tamanho e tipologia de letras: Arial ou Times New Roman 12.  

 

 

Exemplo: 
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4.1.1.2 Folha de rosto 

 A folha de rosto é um elemento obrigatório e deve apresentar as informações abaixo 

na seguinte ordem: 

a) nome do autor (nome do estudante) 

b) título: caixa alta, centralizado, fonte 12, negrito 

c) subtítulo (quanto houver, deve ser precedido de dois pontos (:) e graficamente 

diferenciado) 
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d) nota de apresentação do trabalho: deve conter a natureza do trabalho (tese, dissertação 

ou monografia), o nome da instituição a que é submetida e área de concentração ou 

disciplina;  

Exemplo: Projeto de Pesquisa apresentado a Faculdade Sete Lagoas, como requisito parcial 

para obtenção do título de Bacharel em Odontologia ou Fisioterapia ou Psicologia. Recuo de 

8 cm, espaçamento simples, sem negrito, fonte 10. 

e) Orientador e/ou co-orientador: Nome do orientador e/ou coorientadordo trabalho. Recuo 

de 8 cm, sem negrito. 

f) local (cidade) da instituição, onde o projeto será apresentado 

g) ano de entrega 

 

4.1.1.3 Lista de ilustrações 

 Ilustração é desenho, gravura, imagem que acompanha um texto (ABNT 

15287:2011b). A lista de ilustrações é elemento opcional. Elaborada de acordo com a ordem 

apresentada no texto, com cada item designado por seu nome específico, travessão, título 

e respectivo número da página. Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista 

própria para cada tipo de ilustração (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros). 

 

4.1.1.4 Lista de tabelas 

 Tabela é “forma não discursiva de apresentar informações das quais o dado numérico 

se destaca como informação central” (ABNT 14724:2011a). A lista de tabela é elemento 

opcional. Elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado 

por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da folha ou página. 

 

4.1.1.5 Lista de abreviaturas e siglas 

 Abreviatura é a “representação de uma palavra por meio de alguma (s) de sua (s) 

sílaba (s) ou letra (s)” (ABNT 14724:2011a). Sigla é um “conjunto de letras iniciais dos 
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vocábulos e/ou números que representa um determinado nome” (ABNT 14724:2011a). 

Elemento opcional. Consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no 

texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. 

Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo (sigla e abreviatura). 

 

4.1.1.6 Sumário 

 Elemento obrigatório (ABNT 6027:2012a). Sumário é a “enumeração das divisões, 

seções e outras partes de uma publicação, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele 

sucede”. É o último elemento pré-textual. A subordinação dos itens do sumário deve ser 

destacada pela apresentação tipográfica utilizada no texto. Os elementos pré-textuais não 

devem constar no sumário. Os indicativos de seções que compõem o sumário devem ser 

alinhados à esquerda. 

 

4.1.2 Elementos textuais 

 Segundo a ABNT, “os elementos textuais devem ser constituídos de uma parte 

introdutória, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, a 

(s) hipótese (s), quando couber (em), bem como o(s) objetivo (s) a ser (em) atingido (s) e a 

(s) justificativa (s). É necessário que sejam indicados o referencial teórico que o embasa, a 

metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessários à sua 

consecução” (ABNT 15287:2011b). Os elementos textuais deverão ser constituídos das 

seguintes seções: introdução, objetivos e metodologia. 

 

4.1.2.1 Introdução 

 Elemento obrigatório que deve apresentar a ideia central do trabalho, definir o 

problema a ser estudado, apontando para a relevância do tema e a justificativa em estudá-

lo. É a explicação de como se chegou a um questionamento e do motivo pelo qual há uma 

inquietação a respeito do tema que o aluno se propõe pesquisar. Ao lê-la, o leitor deve ter 

uma ideia exata do que o estudo irá tratar, portanto é importante captar a atenção desse 
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leitor para a proposta do trabalho. O texto deve ser bem contextualizado fazendo com que 

até os não-familiarizados com o assunto possam compreender os aspectos essenciais do 

tópico que está sendo investigado. 

 É importante lembrar que o tema não dever ser muito amplo. Deve-se evitar temas de 

conteúdo demasiadamente extenso para ser estudado num único trabalho acadêmico, 

levando em conta as limitações de espaço e/ou tempo. Adjetivos restritivos, adjetivos 

explicativos e complementos nominais de especificação podem auxiliar nessa tarefa de 

delimitar ainda mais o tema.  

 Outra preocupação que o aluno deve ter em relação ao tema é a afinidade com a 

área da qual ele – o tema – faz parte. A tarefa de um estudo científico pode ser árdua, e 

sem o necessário gosto e interesse pelo tema escolhido, dificilmente se fará um bom 

trabalho, visto que ele demanda muito empenho e dedicação. Portanto o aluno deve 

procurar escolher um assunto que seja de uma área de conhecimento, dentro da sua 

formação, com a qual ele se identifique.  

 A introdução é composta por uma revisão bibliográfica e a justificativa, porém na 

existência de uma hipótese a mesma também deverá ser apresentada nesta sessão. Uma 

revisão da literatura permitirá analisar as mais recentes obras científicas disponíveis que 

tratem do assunto ou que deem embasamento teórico e metodológico para o 

desenvolvimento do projeto de TCC. É aqui também que são explicitados os principais 

conceitos e termos técnicos a serem utilizados no trabalho. Além de artigos em periódicos 

nacionais e internacionais e livros já publicados, as monografias, dissertações e teses 

constituem fontes de consulta. Já a justificativa constitui uma parte fundamental do projeto 

de TCC. Para tanto, ela deve abordar os seguintes elementos: a delimitação, a relevância, 

a originalidade e a viabilidade. A relevância do projeto deve ser evidenciada, discorrendo 

sobre a contribuição do projeto para o conhecimento e para a sociedade, ou seja, em que 

sentido a execução de tal projeto irá contribuir. Portanto, a justificativa é a exposição do 

motivo que levou, ou dos motivos que levaram à execução do estudo científico, da 

http://www.facsete.edu.br/


 

Rua Itália Pontelo, 50 e 86 – Sete Lagoas, MG – CEP 35.700-170 - Telefax (31) 3773.3268 

www.facsete.edu.br   

 

WWWW.www.facsete.edu.br 

relevância do tema escolhido e da contribuição do projeto à área de estudos em que o tema 

está inserido, de forma a responder às seguintes perguntas:  

 

• “por que se deseja pesquisar este tema?”; 

• “qual a importância deste tema?”; 

• “qual a relevância deste tema para a área de conhecimento à qual o trabalho está 

vinculado?”. 

 

Respondidas essas perguntas, constrói-se um texto objetivo, no qual são arrolados e 

explicitados argumentos que indicam que o estudo é significativo e relevante para o 

conhecimento científico já existente e a sociedade de maneira geral ou específica.  

 Para uma introdução adequada, os seguintes aspectos devem estar contemplados 

para que possibilite uma visão geral do trabalho a ser realizado: 

 

• apresentar a definição do problema, a justificativa do estudo e a hipótese levantada 

(quando houver); 

• situar o problema, revelando o que já foi estudado a respeito por outros autores por meio 

de revisão da literatura; 

• justificar o trabalho assinalando a importância e o interesse e como se relaciona com os 

estudos anteriores 

• quando for o caso, apresentar com base em argumentos sólidos e bem delineados a 

hipótese levantada no trabalho; 

• ser claro e conciso, evitando excesso de detalhes; 

• sempre fornecer a citação de cada afirmação ou achado (para citações, seguir as normas 

de citação – ABNT 10520:2002b). 
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4.1.2.2 Objetivos 

 Indicam o que se pretende com o desenvolvimento do trabalho. Podem estar 

subdivididos em: Objetivo Geral e Objetivos Específicos.  

 Objetivo geral: esclarece e direciona o foco central do trabalho de maneira ampla; 

encontra-se ligado à compreensão geral do todo. Normalmente é redigido em uma frase, 

utilizando o verbo no infinitivo. 

 Objetivos específicos: definem os diferentes pontos a serem abordados, visando 

concretizar o objetivo geral. Em âmbito mais restrito, compreende as etapas intermediárias, 

que, sob aspectos instrumentais, permitem alcançar o objetivo geral. Os verbos devem 

ser usados no infinitivo. 

 Alguns dos verbos utilizados na redação dos objetivos: analisar, avaliar, 

compreender, constatar, demonstrar, descrever, elaborar, entender, estudar. 

 

4.1.2.3 Metodologia 

 A especificação da metodologia de um trabalho científico é a que abrange maior 

número de itens, pois responde, a um só tempo, às questões: Como? Com quê? Onde? 

Quanto? Quando?  A metodologia deverá ser adequada ao tipo de TCC: revisão da literatura, 

relato de caso clínico, série de casos ou pesquisa. Para facilitar a orientação foram 

desenvolvidos check list para os tipos mais comuns de TCC, ressaltando os principais 

elementos que devem estar presentes na metodologia (Ver abaixo). Para pesquisas com 

seres humanos e animais, ou partes extraídas, retiradas ou derivadas deles, os aspectos 

éticos do trabalho devem ser considerados de acordo às normas estabelecidas pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (COEP) ou Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA).  

 Principais elementos que devem ser desenvolvidos no tópico “Metodologia” do projeto 

de TCC do tipo Revisão de Literatura: 

 

• fontes de informação que serão consultadas (base de dados, teses, dissertações, livros, 

etc); 
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• período de consulta às fontes de informações; 

• descrição da estratégia de busca (bases de dados consultadas e descritores empregados 

- palavras-chave devidamente inscritas no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), 

incluindo os limites utilizados para a pesquisa (período, idioma, tipos de estudo, 

disponibilidade do artigo, etc). As informações devem ser descritas com os detalhes 

necessários para que a metodologia possa ser repetida; 

• descrição do processo de seleção de estudos que serão incluídos na revisão de literatura 

(ou seja, critérios de elegibilidade dos estudos: tipo de estudo, amostra do estudo, local do 

estudo, característica da população, entre outras). Justifique a escolha dos critérios de 

elegibilidade; 

• descrição do método que será utilizado para leitura dos artigos (leitura crítica, elaboração 

de fichamentos – definindo que aspectos devem ser observados no procedimento de leitura 

e elaboração do fichamento). 

 

 Principais elementos que devem ser desenvolvidos no tópico “Metodologia” do projeto 

de TCC do tipo Caso Clínico: 

 

• descrição do caso clínico. Relatos de caso são a descrição detalhada de casos clínicos, 

contendo características importantes sobre os sinais, sintomas e outras características do 

paciente e relatando os procedimentos terapêuticos utilizados, bem como o desenlace do 

caso. Possuem indicação clara em situações de doenças raras, para as quais tanto o 

diagnóstico como a terapêutica não estão claramente estabelecidos na literatura científica. 

O caso deve ser descrito com todos os detalhes relevantes e de forma sucinta. A descrição 

deve incluir a idade, sexo, história clínica, comorbidades e desfecho de interesse. A 

intervenção, caso tenha, deve ser descrita em detalhes permitindo ser reproduzida por 

outros pesquisadores assim como a descrição dos possíveis riscos associados com a 

intervenção. Justificativa da realização da intervenção, considerando sua segurança e 

comprovação da sua eficácia. Se for uma medicação, deve ser descrita a dose, esquema 
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de administração e duração do tratamento. ATENÇÃO: Intervenções não reconhecidas não 

podem ser testadas em seres humanos. Atenção aos aspectos éticos; 

• descrição da origem do caso (como e onde foi identificado); 

descrição do método que será utilizado para coletar informações sobre o caso. Anamnese 

da doença ou queixas atuais: informações gerais sobre o paciente (doenças anteriores de 

importância, doenças coexistentes, tratamentos importantes etc.). Observação e exames 

complementares (exame clínico; radiografias, tomografias, exames sorológicos, 

histopatológico, etc). Conhecimento da percepção do paciente quanto ao desfecho e/ou à 

intervenção nele efetuada; 

• descrição do método que será utilizado para registro e documentação do caso como 

prontuários e obtenção de fotografias, imagens, modelos, etc; 

• descrição do método de acompanhamento e evolução do caso clínico. Como será o 

acompanhamento da evolução do caso (doença, resposta a tratamento, etc): tempo de 

acompanhamento, registros no acompanhamento (relato do paciente, imagens, exames, 

etc); 

• descrição dos aspectos éticos a serem considerados para o relato do caso clínico: obtenção 

de consentimento informado do (s) paciente (s). 

 

 Principais elementos que devem ser desenvolvidos no tópico “Metodologia” do projeto 

de TCC do tipo Pesquisa: 

 

• onde e como? 

 Descrição do desenho do estudo (base epidemiológica, base laboratorial, abordagem 

quantitativa ou qualitativa?) 

Descrição da população de estudo com suas características: 

- se for utilizar amostra, justificar, descrevendo os motivos 

- apresentar o método de definição do tamanho da amostra 

- apresentar o modo com a amostra será selecionada e suas características 
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Indicação do local e período de estudo 

Descrição das variáveis de estudo 

• com que? (Instrumento de pesquisa) 

Descrição do instrumento (questionário, roteiro da entrevista, formulário, testes, exames) 

da pesquisa que será utilizado. 

Como o instrumento será usado ou aplicado para obter estas informações? Ou Como será 

feito o exame, a observação? 

Quem fará a coleta de dados? Será um único observador, um único entrevistador? 

• quanto? (Análise dos dados) 

Que tipo de análise será realizada? 

Como os dados obtidos serão codificados? 

• aspectos éticos da pesquisa 

Descrição dos cuidados éticos que serão tomados com a pesquisa 

• quando? (cronograma) 

Definição do tempo que será necessário para executar o projeto, isto é, para realizar a 

pesquisa, dividindo o processo em etapas e indicando que tempo é necessário para a 

realização de cada etapa. 

 

4.1.2.4 Cronograma das atividades 

 Apresenta as etapas de realização do estudo apontando para o período em que serão 

desenvolvidas. Para facilitar a compreensão é sugerido que o cronograma seja realizado em 

formato de tabela. 

 

EXEMPLO:  

ATIVIDADES 

Meses 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 
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4.1.3 Elementos pós-textuais 

 

4.1.3.1 Referências  

 Referência é um “conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um 

documento, que permite sua identificação individual” (ABNT 6023:2002a). É um elemento 

obrigatório. As referências utilizadas para a elaboração do projeto e as fontes documentais 

previamente identificadas que serão necessárias à pesquisa devem ser numeradas em 

ordem alfabética e formatadas segundo as normas da ABNT (ABNT 6023: 2002a). São 

alinhadas à margem esquerda do texto, digitadas com espaço simples entre as linhas e, 

separadas entre si, por dois espaços simples. 

 Foram apresentados abaixo alguns exemplos de formatação dos tipos de fonte 

frequentemente consultadas para redação do TCC (livros, capítulos de livro, artigos, teses, 

etc). Para outros tipos de fonte não exemplificados aqui, consulte a norma da ABNT (ABNT 

6023: 2002a). 

 Quanto ao nome dos autores, observar: dois ou três autores, separar com ponto e 

vírgula; mais de três autores, indicar o primeiro autor, acrescentando-se a expressão et al. 

 

LIVROS: 

AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local (cidade) de publicação: Editora, data. Número de 

páginas ou volumes. (Nome e número da série). 

 

EXEMPLOS: 

Revisão bibliográfica X X X X X X X X 

Elaboração da introdução  X X       

Elaboração da justificativa   X X     

Elaboração da metodologia     X X   
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CAWSON, R. A.; ODELL, E. W. Fundamentos básicos de patologia e medicina oral. 8. 

ed. São Paulo: Santos, 2013. 477p. 

RANG, H. P. et al. Farmacologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 904 p. 

 

CAPÍTULO DO LIVRO: 

AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. Título: subtítulo do livro. 

Edição. Local (cidade) de publicação: Editora, data. Volume, capítulo, páginas inicial-final da 

parte. 

 

EXEMPLOS: 

AZEVEDO, L. H. et al. Aplicações clínicas dos lasers de baixa potência. In: EDUARDO, 

C. P. Lasers em Odontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. p. 43-51. 

 

MONOGRAFIAS, DISSERTAÇÕES OU TESES IMPRESSAS: 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número de folhas ou volumes. (Categoria 

e área de concentração) – Nome da Faculdade, Nome da Universidade, cidade, ano da 

defesa. 

 

EXEMPLOS: 

SILVA, E. E. Diretrizes para um plano de comunicação para o desenvolvimento do 

turismo no município de Catas Altas. 2004. 103 f. Monografia (Especialização) – Instituto 

de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004. 

 

MONOGRAFIAS, DISSERTAÇÕES OU TESES EM MEIO ELETRÔNICO: 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. (Categoria e área de concentração) – Nome 

da Faculdade, Nome da Universidade, cidade, ano da defesa. Descrição física do meio 

eletrônico (CD-ROM, disquete etc.) ou Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: 

dia, mês e ano. 
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EXEMPLO: 

BERTOLLO, C. M. Avaliação da atividade da riboflavina em diferentes modelos de 

nocicepção e inflamação. 2006. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Farmácia, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/1843/KMCG- 72BHZA>. Acesso em: 10 abr. 2016. 

 

ARTIGOS CIENTÍFICOS IMPRESSOS: 

AUTOR. Título do artigo. Título do periódico, Local de publicação (cidade), número do 

volume, número do fascículo, páginas inicial-final, mês e ano. 

 

EXEMPLO: 

FAKHRY, C.; GILLISON, M. L.; D’SOUZA, G, ec Tobacco use and oral HPV-16 infection. 

JAMA, Chicago, v. 312, n. 14, p. 1465-1467, Oct. 2014. 

 

ARTIGOS CIENTÍFICOS EM MEIO ELETRÔNICO: 

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título do periódico, Local, volume, fascículo, 

páginas, data. Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia, mês e ano. 

 

EXEMPLO: 

PEREIRA, P. H. et al. Avaliação do comportamento mecânico de modelos odontológicos 

obtidos em resina de poliuretano. Arq. Odontol. Belo Horizonte, v. 46, n. 1, p. 17-21, 2010. 

Disponível em: <http://revodonto.bvsalud.org/pdf/aodo/v46n1/a03v46n1.pdf>. Acesso em: 

21 out. 2015. 

 

ARTIGOS DE JORNAIS IMPRESSOS: 

AUTOR. Título do artigo. Título do jornal, Local, dia, mês, ano. Número ou título do caderno, 

seção ou suplemento, páginas inicial-final. 
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EXEMPLO: 

CASTELO, A. B. R. Metabólitos secundários e sua ação pesticida. Folha de São Paulo, São 

Paulo, 12 maio 2000. Folha Ciência, Caderno 6, p. 10. 27. 

 

ARTIGOS DE JORNAIS EM MEIO ELETRÔNICO: 

AUTOR. Título do artigo. Título do jornal, Local, data. Disponível em: <endereço 

eletrônico>. Acesso em: dia, mês e ano. 

 

EXEMPLO: 

CASTELO, A. B. R. Metabólitos secundários e sua ação pesticida. Folha de São Paulo, São 

Paulo, 12 maio 2000. Disponível em: 

<http://www.folha.uol.com.br/ciencia/metabolitos_secundarios_e_sua_acao_pesticida.shtml

>. Acesso em: 8 dez. 2002. 

 

NORMAS TÉCNICAS: 

AUTOR. Número da norma: título e subtítulo. Local de publicação (cidade): Editora, data. 

Número de páginas. 

 

EXEMPLOS: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 

documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação- Referências- elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 

documentação- Trabalhos acadêmicos- Apresentação, Rio de Janeiro, 2006 e 2011. 28. 
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4.1.3.2 Apêndices 

“Compreende texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua 

argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho” (ABNT 14724:2011a).  

Elemento opcional. Exemplos: questionários, formulários de pesquisa, etc. Deve ser 

precedido da palavra APÊNDICE, identificado por letras consecutivas, travessão e pelo 

respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos apêndices, 

quando esgotadas as letras do alfabeto. 

 

EXEMPLO: 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

 

4.1.3.3 Anexos 

Elemento opcional. “Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de 

fundamentação, comprovação e ilustração” (ABNT 14724:2011a). Deve ser precedido da 

palavra ANEXO, identificado por letras consecutivas, travessão e pelo respectivo título. 

Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos, quando 

esgotadas as letras do alfabeto. 

 

EXEMPLO: 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

4.2 Estrutura do TCC 

 O TCC, trabalho a ser entregue na Disciplina de TCC II, conforme cronograma, deverá 

ser elaborado adotando-se as normas da ABNT. A estrutura variará de acordo com a 

modalidade de TCC. No quadro abaixo são apresentados os elementos do TCC, de acordo 

com a modalidade escolhida. 

 

QUADRO 3. Estrutura do TCC, conforme normas da ABNT. 
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Elementos  Conteúdo para trabalho 

monográfico 

Conteúdo para trabalho na 

modalidade artigo científico 

Elementos pré-textuais Capa 

Folha de rosto 

Dedicatória (opcional) 

Agradecimentos (opcional) 

Epígrafe (opcional) 

RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE 

ILUSTRAÇÕES (opcional) 

LISTA DE TABELAS (opcional) 

LISTA DE ABREVIATURAS, 

SIGLAS E SÍMBOLOS (opcional) 

SUMÁRIO 

Capa 

Folha de rosto 

Dedicatória (opcional) 

Agradecimentos (opcional) 

Epígrafe (opcional) 

RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE 

ILUSTRAÇÕES (opcional) 

LISTA DE TABELAS (opcional) 

LISTA DE ABREVIATURAS, 

SIGLAS E SÍMBOLOS (opcional) 

SUMÁRIO 

Elementos 

textuais 

(variam de 

acordo 

com o tipo 

de TCC a 

ser a 

elaborado) 

Revisão 

de 

Literatura 

1 INTRODUÇÃO 

2 OBJETIVOS 

3 METODOLOGIA 

4 REVISÃO DE 

LITERATURA 

5 DISCUSSÃO 

6 CONCLUSÃO OU 

CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

1 INTRODUÇÃO 

2 OBJETIVOS 

3 RESULTADOS 

apresentar o artigo redigido e 

formatado conforme as normas 

do periódico de escolha dos 

autores (nesses casos a 

discussão compõe o artigo) ou 

apresentar a descrição do 

processo de desenvolvimento dos 

produtos, processos e técnicas. 

Quando o TCC se enquadrar 

nessa última situação, os autores 

Pesquisa 

original/ 

Série de 

 casos 

1 INTRODUÇÃO 

2 OBJETIVOS 

3 MATERIAIS 

E MÉTODOS/ 
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 METODOLOGIA 

4 RESULTADOS 

5 DISCUSSÃO 

6 CONCLUSÃO 

devem também redigir a 

discussão sobre a tecnologia 

desenvolvida (aplicabilidade, 

viabilidade, usos, vantagens, etc). 

 4 CONCLUSÃO OU 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Relato 

de 

caso 

clínico 

1 INTRODUÇÃO 

2 OBJETIVOS 

3 RELATO DO CASO 

CLÍNICO 

 4 DISCUSSÃO 

5 CONCLUSÃO OU 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Elementos pós-

textuais 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICE (S) (OPCIONAL) 

ANEXO (S) (OPCIONAL) 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICE (S) (OPCIONAL) 

ANEXO (S) (OPCIONAL) 

 

4.2.1 Elementos pré-textuais 

 Os elementos pré-textuais do TCC devem seguir as mesmas orientações para 

elaboração do projeto de TCC descritas anteriormente. No trabalho final, um texto adicional 

com a indicação da natureza do trabalho (Trabalho de Conclusão de Curso), nome da 

instituição a qual é submetido e nome do orientador e coorientador, quando for o caso. 

 

EXEMPLO: 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para conclusão do Curso de 

graduação em Odontologia da Faculdade Sete Lagoas (FACSETE). Orientadora: Profa. 

XXXXXXX 
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4.2.1.1 Dedicatória 

 Elemento opcional. Deve ser colocada depois da folha de aprovação de defesa do 

TCC. O título dedicatória não deve aparecer. 

 

4.2.1.2 Agradecimentos 

 Tópico em que o autor pode fazer agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram 

de maneira relevante à elaboração do trabalho (NBR 14724: 2005). A palavra 

agradecimentos deve ser centralizada, escrita em caixa alta, sem negrito e sem indicativo 

numérico. 

 

4.2.1.3 Epígrafe 

 Constitui-se numa citação, seguida de indicação de autoria, que bem caracteriza a 

linha de pensamento abordada pelo autor (NBR 14724: 2005). O título epígrafe não deve 

aparecer. 

 

4.2.1.4 Resumo 

 “Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas e 

não de uma simples enumeração de tópicos, seguido logo abaixo, das palavras 

representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave (...)” (NBR 14724: 2005). O 

resumo deve conter, no máximo, 250 palavras. Deve ser escrito em um parágrafo único, sem 

afastamento de primeira linha. A palavra Resumo deve ser centralizada, sem indicativo 

numérico, escrito em caixa alta, sem negrito. 

 

4.2.1.5 Palavras-chave 

 Palavras representativas do conteúdo do documento, escolhidas, preferencialmente, 

em vocabulário controlado. Devem figurar logo abaixo de resumo, antecedidas da expressão 

Palavras-chave e dois pontos. Devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas também 
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por ponto (NBR 6028: 2003). As palavras-chave devem ser selecionadas entre os 

descritores em saúde http://decs.bvs.br/ ou https://www.nlm.nih.gov/mesh/ 

 

4.2.1.6 Resumo em língua estrangeira 

 Deve apresentar as mesmas características do resumo em português (em inglês: 

Abstract). Em seguida, deve ter as palavras representativas do conteúdo do trabalho na 

mesma língua: Key words (NBR 14724, 2005). O título deve ser centralizado sem indicativo 

numérico. 

 

4.2.2 Elementos textuais 

 Os tópicos de Introdução, Objetivos e Metodologia devem seguir as mesmas 

orientações descritas para a elaboração do projeto. No trabalho final, o tempo verbal da 

descrição da metodologia dever ser o passado, uma vez que o trabalho já foi concluído. 

 

4.2.2.1 Revisão de Literatura 

 Quando o trabalho tiver que ter o tópico de Revisão de Literatura, deve conter a 

descrição detalhada das fontes consultadas, que é de extrema importância neste tipo de 

trabalho. Pode ser composta em diversos subtópicos, de acordo com a necessidade do tema 

a ser abordado. Fica a critério do autor a forma de apresentação da descrição dos trabalhos 

consultados. Referenciar todos os trabalhos citados é obrigatório. Caso isto não seja feito, 

pode caracterizar-se plágio. As referências devem ser citadas no texto conforme normas 

para citação (ABNT 10520:2002b). 

 

4.2.2.2 Resultados 

 É o tópico em que se expõem os dados coletados, seja na forma de texto e/ou tabelas 

e figuras. Nos trabalhos do tipo de revisão de literatura, essa seção é substituída pela própria 

Revisão. Quando o trabalho for apresentado na modalidade de artigo ou outro produto, na 

seção Resultados deverá ser apresentado o artigo, o relatório técnico, ou a descrição e 
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apresentação do produto desenvolvido. Quando os autores optarem pela apresentação de 

artigo, o mesmo deverá ser formatado conforme as normas do periódico escolhido, que 

devem ser apresentadas como anexo do TCC. O artigo contém os elementos de acordo com 

a modalidade de trabalho: revisão de literatura, relato de caso ou pesquisa original.  

 

4.2.2.3 Discussão 

 Quando o trabalho for apresentado no formato de artigo, ela deverá estar contida no 

artigo. Já em casos de trabalho monográfico, a discussão deverá ser um tópico separado. 

Nele, deve ser feito a interpretação dos dados, buscando relações entre os fatos ou 

fenômenos observados. Além disto, estabelecer uma relação entre o trabalho desenvolvido 

com os outros já publicados na mesma temática por meio de uma interpretação crítica dos 

dados e das fontes consultadas. As principais limitações do estudo e quais as perspectivas 

levantadas podem ser discutidas. Quando for outra modalidade, a discussão deve ser 

incluída depois da apresentação do produto, descrição do processo ou técnica 

desenvolvidos. 

 

 

4.2.2.4 Conclusão  

 Finalmente, a conclusão do seu TCC aponta quais são os conhecimentos 

cientificamente comprovados que você tira do seu trabalho científico. Este tópico inclui as 

respostas específicas aos objetivos propostos. O autor pode discorrer sobre a relevância 

local e pessoal de seu trabalho, sem adicionar nenhum resultado novo que não tenha sido 

dito no tópico de resultados. 
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