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Apresentação 

 

MANUAL PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

    A apresentação deste texto tem por objetivo o estudo e a discussão das 

normalizações promovidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT - em conformidade com o Regulamento Geral para Trabalhos de 

Conclusão de Curso – TCC - do Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza como instrumento de padronização e uniformidade sugerido à 

elaboração dessa produção textual nas Habilitações Técnicas Profissionais de 

Nível Médio da Escola Técnica Dr. Júlio Cardoso.  

 Ressalte-se que o conteúdo deste trabalho é sugerido como mais uma 

fonte de pesquisa e não pretende imobilizar as ações didáticas desenvolvidas 

pelos professores orientadores dos componentes Planejamento do Trabalho de 

Conclusão de Curso – PTCC – e Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão 

de Curso – DTCC nas habilitações técnicas  em Administração, Contabilidade, 

Eletrotécnica, Eletrônica, Enfermagem, Informática, Logística, Mecânica, 

Mecatrônica, Secretariado e Telecomunicações. Pretende servir como uma 

compilação pertinente à formatação de trabalhos, remetendo, em caso de 

dúvidas, à pesquisa das normas da ABNT. 
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1 REGULAMENTO  

 

CAPÍTULO I - Conceituação e Objetivos  

 

Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui-se numa atividade 

escolar de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo 

pertinente à profissão, desenvolvida mediante orientação, acompanhamento e 

avaliação docente, cuja realização é requisito essencial e obrigatório para 

obtenção do diploma de técnico.  

 

§1º - Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que articulam e 

interrelacionam os componentes curriculares com as experiências cotidianas, 

dentro e fora da escola, possibilitando o aprimoramento de competências e 

habilidades do aluno relacionadas à atividade profissional a que se refere.  

 

§2º - A apresentação escrita do trabalho é obrigatória para todas as 

habilitações e deverá prezar pela organização, clareza e domínio na 

abordagem do tema, com referencial teórico adequado.  

 

§3º - Conforme a natureza e o perfil do técnico que pretende formar, cada 

Habilitação Profissional definirá, por meio de regulamento específico, os 

produtos que poderão compor o TCC, quais sejam:  

1) Protótipo com Manual Técnico;  

3) Maquete com Memorial Descritivo;  

4) Outros.  

 

§4º - Preferencialmente, o TCC deverá ser elaborado e desenvolvido em 

equipe.  

 

§5º - O processo de elaboração do TCC terá início no 2º módulo, devendo ser 

concluído no final do 3º módulo. Para os cursos com 4 módulos, o TCC terá 

início no 3º módulo, devendo ser concluído no 4º módulo. 
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Art. 2º - São objetivos do TCC:  

I. Contextualizar os currículos;  

II. Promover a interação da teoria e da prática, do trabalho e da educação;  

III. Proporcionar experiências práticas específicas aos alunos por meio do 

desenvolvimento de projetos, promovendo a integração com o mundo do 

trabalho e o convívio sócio-profissional;  

IV. Propiciar ao aluno o domínio das bases norteadoras da profissão de forma 

ética e compatível com a realidade social, desenvolvendo valores inerentes à 

cultura do trabalho;  

V. Promover a autonomia na atividade de produção de conhecimento científico.  

VI. Possibilitar o aprimoramento de competências e habilidades do aluno, que 

lhe facultem o ingresso na atividade profissional relacionada à habilitação a que 

se refere.  

 

CAPÍTULO II - Da Regulamentação  

 

Art. 3º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão regidos por regulamento 

próprio da U.E., aprovado pelo Conselho de Escola, atendidas as disposições 

da Unidade de Ensino Médio e Técnico – CETEC.  

 

§1º - O Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso da U.E. deverá fazer 

parte do Projeto Político Pedagógico da escola e definir basicamente:  

I. Modalidades de trabalhos e objetivos;  

II. Normas para desenvolvimento do TCC;  

III. Normas para definição do cronograma de apresentação dos trabalhos, DOS 

prazos para entrega dos trabalhos e para divulgação da composição das 

Bancas de Validação e outros, se houver;  

IV. Critérios de avaliação;  

V. Instrumentos para orientação, controle e avaliação dos trabalhos.  

 

CAPÍTULO III – Da Organização Administrativa e Didática  

Art. 4º - O Coordenador Pedagógico será responsável pela qualificação da 

ação do coletivo da escola, vinculando e articulando o trabalho ao Projeto 

Político Pedagógico. 
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§1º - Compete ao Coordenador Pedagógico:  

I. Articular-se com a Direção da U.E., Coordenadores de Área e responsáveis 

pelos departamentos envolvidos para compatibilizar diretrizes, organização e 

desenvolvimento dos trabalhos;  

II. Convocar, sempre que necessário, os docentes e os Coordenadores de Área 

para discutir questões relativas à organização, planejamento, desenvolvimento 

e avaliação do TCC;  

III. Acompanhar o processo de constituição da Banca de Validação, se houver, 

e de definição do cronograma de apresentação dos trabalhos a cada período 

letivo.  

 

Art. 5º - O Coordenador de Área será responsável pela operacionalização e 

permanente avaliação das atividades docentes e discentes.  

 

§1º - Compete ao Coordenador de Área:  

I. Delimitar as áreas de conhecimento do TCC em conjunto com os professores 

da habilitação.  

II. Atualizar, em conjunto com a equipe escolar, regulamentações específicas 

complementares do TCC da Habilitação Profissional;  

III. Promover parcerias com empresas e instituições da área profissional para o 

enriquecimento tecnológico dos trabalhos dos alunos.  

 

CAPÍTULO IV – Da Orientação  

 

Art. 6º - A orientação dos trabalhos, entendida como processo de 

acompanhamento didático-pedagógico, será responsabilidade dos professores 

com aulas atribuídas nos componentes curriculares específicos do TCC, de 

forma articulada e integrada aos demais componentes curriculares da 

habilitação.  

 

§1º - Os docentes do Componente Curricular específico do TCC terão como 

principais atribuições:  

I. Definir a estrutura do TCC, segundo orientações da Unidade de Ensino 

Médio e Técnico; 
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II. Orientar especificamente o desenvolvimento de cada trabalho, no que se 

refere à problematização, delimitação do tema, construção de referenciais 

teóricos, fontes de pesquisa, cronograma de atividades, identificação de 

recursos etc.;  

III. Informar aos alunos sobre as normas, procedimentos e critérios de 

avaliação;  

IV. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, segundo cronograma 

estabelecido;  

V. Avaliar o TCC em suas diferentes etapas (avaliação parcial e final);  

VI. Preencher a Ficha de Avaliação do TCC de cada aluno de sua turma para 

composição do prontuário;  

VII. Encaminhar os trabalhos aprovados à Banca de Validação (opcional). Caso 

seja feita opção pela Banca de Validação, caberá, ainda, aos docentes dos 

Componentes Curriculares do TCC:  

 

a. Organizar o processo de constituição da Banca de Validação e definir o 

cronograma de apresentação de trabalhos;  

 

b. Divulgar, por meio de documentos internos datados e assinados, a relação 

de alunos, respectivos temas dos trabalhos e composição da Banca de 

Validação;  

 

c. Presidir a Banca de Validação dos trabalhos da sua turma;  

 

d. Elaborar a ata da Banca de Validação, constando os pareceres emitidos 

sobre cada trabalho, devidamente assinada por todos os integrantes, para 

composição do prontuário do aluno.  

CAPÍTULO V – Da Avaliação  

 

Art. 7º – A avaliação do TCC envolve a apreciação:  

I. do desenvolvimento do TCC;  

II. do trabalho escrito;  
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III. da demonstração do produto e/ou materiais resultantes do trabalho 

realizado, quando for o caso.  

CAPÍTULO VI – Da Banca de Validação  

 

Art. 8º - A Banca de Validação não é obrigatória. A equipe escolar poderá 

decidir pela submissão ou não dos trabalhos à Banca de Validação. 

 

Art. 9º - Caso a equipe escolar opte pela realização da Banca de Validação, 

esta terá como composição básica o Professor Responsável pelo Componente 

Curricular Desenvolvimento do TCC, como seu presidente, e mais dois 

professores da U.E.  

 

§1 º - Os critérios para composição da Banca de Validação dos trabalhos serão 

definidos no regulamento específico de cada Habilitação Profissional.  

 

§2 º- A critério da Coordenação de Área, poderá, ainda, integrar a Banca de 

Validação docente de outra instituição de ensino ou profissional do setor 

produtivo considerado autoridade na temática do TCC a ser apreciado.  

 

Art. 10º- Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da U.E. 

 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2011.  

Unidade de Ensino Médio e Técnico – CETEC  

CENTRO PAULA SOUZA 

 
 

 



2 DESENVOLVIMENTO PRÁTICO 

 

 O Trabalho de Conclusão de Curso é uma produção textual e material, 

em algumas habilitações, para a obtenção do título de técnico e, ainda, para a 

comprovação dos resultados de uma pesquisa. A fim de padronizar as 

produções textuais, propomos, com a intenção de subsídio de apoio didático, o 

desenvolvimento contextualizado da parte escrita.  

No texto a seguir são sugeridas orientações para a elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso de acordo com as normas utilizadas pela 

ABNT e que deverão ser consultadas a fim de dirimir possíveis dúvidas. 

 

2.1   Estrutura física 

 

A estrutura física de um trabalho caracteriza-se pela identificação obra. 

Nos elementos capa e lombada estão as principais informações de 

apresentação.   

 

2.1.1 Capa 

 

É a informação externa do trabalho que deve apresentar os seguintes 

itens: 

 

1. Nome da instituição; 

2. Nome do autor; 

3. Título; 

4. Subtítulo, (se houver); 

5. Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

6. Ano de depósito (da entrega). 
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2.1.2 Lombada 

É a parte da capa do trabalho que reúne as margens internas da 

publicação. Deverá conter: 

1. Título do trabalho, na vertical; 

2. Ano, na horizontal  

3. Habilitação. 

 

2.2 Elementos pré-textuais 

 

São chamados de elementos pré-textuais aqueles que antecedem o 

texto, auxiliando a sua apresentação. Tais elementos precisam ser 

dimensionados quanto à estética e quanto à divisão estrutural do trabalho. 

 

2.2.1 Folha de Rosto: Anverso 

 

  É a folha que apresenta os elementos essenciais à identificação do 

trabalho. Deverá conter as informações: 

 

1. Nomes dos autores; 

2. Título do trabalho; 

3. Subtítulo (se houver);  

4. Natureza: trabalho de conclusão de curso e objetivo; 

5. Nome do orientador; 

6. Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 

7. Ano da entrega. 

 

2.2.2 Errata 

 

É um elemento opcional que deve ser inserido logo após a folha de 

rosto. 

O autor do trabalho deve fazer revisões minuciosas para evitar a inserção de 

errata. 
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Exemplo:  

 

Folha Linha Onde se lê Leia-se 

18 5 trabalaho trabalho 

                             

2.2.3 Folha de Aprovação 

 

É um elemento obrigatório, colocado logo após a folha de rosto, 

constituído pelo nome do autor do trabalho, título do trabalho e subtítulo (se 

houver), natureza, objetivo, nome da instituição a que é submetido, data de 

aprovação, nome, titulação e assinatura dos componentes da banca 

examinadora e instituições a que pertencem. A data de aprovação e 

assinaturas dos membros componentes da banca examinadora deverão ser 

registradas após a aprovação do trabalho. 

 

2.2.4 Dedicatória 

 

Elemento opcional: folha onde o autor presta homenagem ou dedica o 

seu trabalho a alguém em especial. 

 

2.2.5 Agradecimento(s) 

 

Elemento opcional, folha onde o autor faz agradecimentos dirigidos 

àqueles que contribuíram, de forma direta ou indireta, à elaboração do trabalho. 

É interessante valorizar a participação de pessoas e/ou instituições.  

 

2.2.6 Epígrafe 

 

Elemento opcional que apresenta um pensamento, uma citação e a 

respectiva autoria. Também os capítulos do desenvolvimento do trabalho 

podem apresentar epígrafes. É estratégia interessante e que antecede, em 

pensamento, o conteúdo do capítulo. 

14



2.2.6 Resumo em Língua Vernácula 

 

Elemento obrigatório, que apresenta um cenário do objetivo do trabalho 

e dos principais referenciais teóricos. Deve ser escrito em folha única, com, no 

máximo, 500 palavras, em um só parágrafo.  

Em sequência ao resumo devem ser apresentadas as palavras-chave, 

que são as palavras ou expressões representativas do tema. São em número 

máximo de cinco, separadas por ponto-e-vírgula. 

 

2.2.7 Lista de Ilustrações 

 

É elemento opcional que deve ser elaborado com a ordem apresentada 

no texto. Utiliza-se quando são apresentadas mais de 10 ilustrações. Por 

ilustração, entende-se: desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

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

 

2.2.8 Lista de Abreviaturas ou Siglas  

 

Elemento opcional, que 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. 

 

2.2.9 Sumário 

 

Elemento obrigatório, cujas partes são acompanhadas do (s) respectivo 

(s) número (s) da (s) página (s) conforme a ABNT NBR 6027. 

 

2.3 Elementos Textuais  

 

          Os elementos textuais são aqueles que constituem o núcleo do 

trabalho. É a parte onde será apresentado o conteúdo do objeto de pesquisa, 

sendo composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. 
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2.3.1 Introdução 

 

É a parte inicial do texto, onde devem constar a delimitação do assunto 

tratado, objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o 

tema do trabalho. 

2.3.2 Desenvolvimento 

 

É a parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e 

detalhada do assunto. Divide-se em seções e subseções, que variam em 

função da abordagem do tema e do método. Recomenda-se a escrita de, no 

mínimo, quinze laudas por capítulo, com o emprego de verbos no modo 

impessoal. 

 

2.3.3 Conclusão 

 

Parte final do texto, na qual se apresentam as conclusões 

correspondentes aos objetivos ou hipóteses pertinentes à questão 

problematizadora. 

 

2.4 Elementos Pós-Textuais 

 

São elementos complementares ao trabalho que devem estar como o 

próprio nome diz, após o texto. São elementos pós-textuais referências, 

glossário, apêndices, anexos e índice. 

 

2.4.1 Referências 

 

É elemento obrigatório, que apresenta, de forma explícita, todos os 

indicadores das fontes utilizadas no trabalho e deve ser elaborado conforme a 

ABNT NBR 6023. 
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2.4.2 Glossário 

 

Trata-se de elemento opcional, elaborado em ordem alfabética, das 

palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou sentido obscuro 

acompanhadas das respectivas definições.  

 

2.4.3 Apêndice(s) 

 

Apresenta um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho, a 

fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear. 

Exemplo: questionário, entrevista, desenho, etc. Os apêndices devem ser 

indicados conforme o sugerido na ABNT NBR 14724, 2011. 

 

2.4.4 Anexo(s)  

 

Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de 

fundamentação, comprovação e ilustração. ABNT 14724, 2011. 

 

2.4.5 Índice(s) 

 

Lista de palavras ou frases, ordenadas segundo critério do autor, que 

localiza e remete para as informações contidas no texto. Deve ser impresso no 

final do documento, com paginação consecutiva. 

Exemplo: 

 

No texto 

 

  

 

 

 

propedêutico : que serve de introdução 

resiliência (fig): capacidade de superar adversidades 

17
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2.3 Elementos de Formatação 

 

As recomendações para a apresentação gráfica do Trabalho de 

Conclusão de Curso estão em conformidade com a ABNT NBR 14724, 2011.  

 

2.5.1 Aspectos Gráficos 

 

Utiliza-se papel branco, formato A4 (21 cm x 29,7 cm), impressões com 

tinta preta (com exceção das ilustrações) e texto digitado no anverso, com as 

orientações:  

- fonte Arial, ou Times New Roman; 

- tamanho 12 para o texto; 

- tamanho 10 para citações com mais de 4 linhas, com recuo de 4cm; 

- espaço entre parágrafos de 6 pt antes e 6 pt depois e o espaço de 1,5 entre 

as linhas do texto. 

As seções e subseções são separadas por espaço duplo, com exceção 

dos subitens 1.1, 1.2, etc, que devem ser separados com apenas 01 espaço de 

1,5 entre o título e subtítulo. 

A apresentação do trabalho deve contemplar: 

a- uma cópia encadernada em espiral; 

b- uma cópia  digitalizada em arquivo CD ou DVD, com linguagem 

obrigatória em PDF e capa padrão de acordo com o curso; 

c- os elementos pré-textuais e os pós-textuais deverão ser partes 

integrantes da apresentação  digitalizada. 

 

2.5.2 Margens 

 

Devem obedecer às especificações a seguir, permitindo a reprodução e 

a encadernação adequadas do trabalho: 

margem superior e esquerda: 3,0 cm; 

margem inferior e direita: 2,0 cm. 

Recomenda-se iniciar a digitação dos parágrafos com um recuo na 

margem esquerda do texto de 2,5 cm. 
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Ressalta-se que as notas de rodapé devem aparecer dentro dessas 

margens estabelecidas, separadas do texto por um espaço simples de 

entrelinha e por um filete de 3 cm, a partir da margem esquerda. 

 

2.5.3 Paginação 

 

A numeração das páginas inicia-se a partir da primeira folha da parte 

textual, que é a Introdução. Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de 

rosto, devem ser contadas sequencialmente: folha de rosto, dedicatória, 

agradecimentos, resumo, sumário, introdução, folha do capítulo, considerações 

finais, referências e anexos, ou apêndice, são contadas, mas não numeradas.  

 Recomenda-se a quantidade mínima de 20 páginas e máxima de 50, 

excluindo-se os elementos pré-textuais, apêndices e anexos, permitindo-se 

alteração na quantidade máxima. 

 

2.5.4 Indicativos de Seção 

 

Observa-se que os Títulos são seções que pedem novas páginas. 

Assim, cada capítulo inicia-se por seu respectivo número em folha distinta. O 

número de um capítulo alinha-se à esquerda do título, separado deste por um 

espaço de caractere e sem ponto depois do número. Devem ser utilizados 

números arábicos para todas as subdivisões do trabalho e a sequência deve 

iniciar-se pelo número um. Os capítulos são apresentados em número romano. 

Exemplo: 

 

No texto 

 

CAPÍTULO I 

 

1 CONTEXTO HISTÓRICO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

A numeração das seções do capítulo segue um padrão progressivo e é feita da 

seguinte forma: o número do capítulo seguido de ponto e o número  
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atribuído à subseção. Não há ponto nos números dos capítulos e nos 

últimos números das subdivisões do trabalho. 

 

2.5.5 Letra e Natureza 

 

Quadro 1 – Considerações letra e natureza em síntese 

ELEMENTO NATUREZA DA LETRA 

TÍTULOS TAMANHO 12, NEGRITO, SEM 

ITÁLICO, TODAS AS LETRAS 

MAIÚSCULAS 

Subtítulos Tamanho 12, em negrito, com letras 

maiúsculas e minúsculas. 

Texto Tamanho 12, sem negrito, 

maiúsculas, minúsculas e justificado. 

Reservar o itálico para destaques no 

decorrer do texto. 

Transcrições curtas (citações 

retiradas de outras fontes que somam 

até 3 linhas de cópia.) 

Tamanho 12, sem negrito, letras 

maiúsculas e minúsculas, entre aspas 

e entrelinha dupla, acompanhando o 

espaçamento do texto. 

Transcrições longas (citações 

retiradas de outras fontes que somam 

4 ou mais linhas de cópia) e notas de 

rodapé. 

Tamanho 10, sem negrito, com itálico 

opcional, maiúsculas e minúsculas, 

sem aspas e entrelinha simples. 

 

2.6 Citação 

 

É a menção, no texto, de informação extraída de outra fonte (revistas, 

livros, jornais, documentos jurídicos, monografias, internet, documentos 

sonoros) para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado.  

A citação, por representar o pensamento alheio, deve identificar o seu 

autor no corpo do texto ou em notas de rodapé. 

 



21

2.6.1 Palavras, Frases e Termos em outros Idiomas 

 

Deve-se atentar para grafar em itálico, os termos, palavras ou frases, de 

outro idioma citados nos trabalhos. Ex.: pencard, hardware, portfólio. 

2.6.2 Transcrição ou Cópia Literal 

 

É a reprodução fiel do texto citado. É considerada uma citação direta, 

porque transcreve parte da obra do autor consultado. 

Exemplo: 

 

No texto  

“Custos logísticos são um fator-chave para estimular o comércio. O 

comércio entre países e entre regiões de um mesmo país é frequentemente 

determinado pelo fato de que diferenças nos custos de produção podem mais 

que compensar os custos logísticos necessários para o transporte entre as 

regiões” (BALLOU, 2010, p.19). 

 

Observações: 

 

a) para citação que não se inicia em parágrafo, as aspas fecham antes do 

ponto final.  

Exemplo: 

 

No texto  

 

Segundo Alves (2000, p.31), “a educação frequentemente cria antas: 

pessoas que não se atrevem a sair das trilhas aprendidas, por medo da onça”. 
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a)  com identificação da fonte ao final, o ponto fica depois dos parênteses. 

Exemplo: 

 

No texto 

 

 Os erros ocorridos nas práticas profissionais “[...] são infrações à ética, 

conscientemente praticadas. Um profissional precisa saber reconhecer suas 

limitações” (SÁ, 2009, p.216). 

 

 Quando no desenvolvimento da pesquisa, encontram-se textos oriundos 

de fontes intermediárias, usa-se a citação de citação. Nesse caso, surge a 

expressão “apud” que significa “citado por”.  

Exemplo: 

 

No texto 

 

 “O diálogo não impõe, não manipula, não domestica, não se vale de 

slogans” (FREIRE apud PAPALEO, 1993, p.80). 

 

 As transcrições podem ser classificadas em longas e curtas. 

 

2.6.3 Transcrições Curtas 

 

 São cópias de outras fontes com até três linhas e aparecem no mesmo 

parágrafo, entre aspas, com a opção do itálico.  

Exemplo: 

 

No texto  

 

 De acordo com Machado (2006, p.69) “a avaliação é sempre um tema 

desafiador, pleno de armadilhas, como costumam ser as questões relativas a 

valores”. 
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2.6.4 Transcrições Longas 

 

 Citação com mais de três linhas deverá ser destacada com recuo de 4 

cm da margem esquerda, com letra tamanho 10, espaçamento simples e sem 

as aspas.  

Exemplo: 

 

No texto 

 As mudanças nos gostos e nas preferências dos consumidores, o 
surgimento de novos concorrentes ou tecnologias, ou qualquer outro 
fato novo no ambiente de marketing poderiam potencialmente afetar o 
sucesso de uma marca. Em quase todas as categorias de produto, há 
exemplos de marcas que um dia foram notórias e admiradas – como 
Estrela e Vasp - e passaram a enfrentar dificuldades ou, em alguns 
casos, desapareceram (KOTLER ; KELLER, 2006, p.288). 

 

2.6.5 Supressões em Transcrições 

 

As supressões são omissões intencionais dentro da citação e que não 

alteram o sentido do texto. Podendo essa omissão ser no início, no meio ou no 

final da citação. É preciso estar atento à manutenção do sentido da informação.  

Exemplo: 

 

No texto  

 

O professor, no desempenho de sua função: 

 
 
[...] precisa confiar nas instituições, nos instrumentos disponíveis para 
regulamentá-las ou transformá-las, na capacidade humana de 
engendrar novos instrumentos para esses fins. [...] nunca poderá 
duvidar do poder das palavras, da razão argumentativa [...] 
(MACHADO, 2006, p.60). 

 

2.6.6 Paráfrase 

  

 É uma reafirmação das ideias de um texto ou uma passagem usando 

outras palavras. Por não se tratar de cópia, são dispensadas as aspas, 

registrando-se, somente, o sobrenome do autor e o ano da publicação do texto.  
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Exemplo: 

 

No texto 

 

 De acordo com Alves (2011), as escolas são construídas seguindo o 

modelo das linhas de montagem. São fábricas organizadas para a produção de 

unidades mentais portadoras de conhecimentos e habilidades. 

 

2.7 Identificação das Citações  

 

 As citações podem aparecer no próprio corpo do texto, sistema autor-

data ou em notas de rodapé. Todas as citações devem ser elencadas no 

campo Referências, a fim de levar os leitores ao conhecimento do campo de 

pesquisa do trabalho. 

 

2.7.1 Sistema Autor-Data 

 

Por esse sistema, as referências devem aparecer em ordem alfabética. 

Nas citações, as chamadas aparecem pelo sobrenome do autor, instituição 

responsável ou título incluído na sentença. No primeiro caso somente as 

iniciais devem ser em letras maiúsculas e, quando estiverem entre parênteses, 

todas em letras maiúsculas.  

 

Exemplos: 

 

No texto  

 

Para Sá (2009, p. 184), “o ambiente de trabalho pode, pois, modificar e 

influir sobre a atuação do ser humano, seja qual for a função que exerça, mas a 

conduta só terá teor ético se for virtuosa em si”. 
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“Tal como a confiança, com a qual se relaciona diretamente, a 

honestidade é algo absoluto, notadamente no caso da ética profissional” (SÁ, 

2009, p.211). 

 

Nos casos de paráfrases retiram-se, apenas, as aspas, os demais 

procedimentos permanecem iguais. 

 

2.7.2 Um Autor ou Entidade 

 

Registra-se o sobrenome do autor ou nome da entidade responsável até 

o primeiro sinal de pontuação, seguida da data de publicação e da página. Para 

a citação direta registra-se a indicação da página, para a indireta, a indicação é 

opcional.  

Exemplo: 

 

No texto 

 

Ribeiro (2009, p. 265) afirma: “as despesas caracterizam-se pelo 

consumo de bens ou pela utilização de serviços, objetivando a obtenção de 

receitas”.  

 

2.7.3 Autores com Mesmo Sobrenome 

 

Quando houver coincidências de autores com mesmo sobrenome 

indicam-se as iniciais de seus prenomes. Se mesmo assim existir coincidência, 

colocam-se os prenomes por extenso.  

Exemplos: 

 

No texto 

 

 “Século vinte. Um estouro nos aprendimentos. Os homens que sabiam 

tudo se deformaram como babéis de borracha. Rebentaram de enciclipedismo” 

(ANDRADE, O. 2003 p.101). 



26

“Mas decerto perseverara o receio de que o pudessem descobrir sorrindo: 

principiou caminhando mais depressa outra vez” (ANDRADE, M., 2011, p.132). 

 

2.7.4 Documentos Diversos do Mesmo Autor-Data  

 

 Quando houver diversos documentos de um mesmo autor, com a 

mesma data de publicação, acrescentam-se letras minúsculas após a data, 

sem espaços. 

Exemplos: 

 

No texto 

  

 Para Ribeiro (2009a, p.5), “estudar o campo de aplicação da 

contabilidade significa saber onde ela é utilizada, ou seja, em que os 

contabilistas trabalham”. 

 “Os critérios para se definir a codificação a ser adotada fica a cargo de 

cada contabilista que ponderará sua decisão considerando o porte da empresa, 

bem como o grau de detalhamento das informações que se pretende obter” 

(RIBEIRO, 2009b, p.43). 

 

2.7.5 Dois Autores 

 

Trabalhos de dois autores devem ser citados pelos dois respectivos 

sobrenomes, ligados por e quando incluído na sentença; e ponto e vírgula 

quando estiver dentro dos parênteses, seguidos do ano.  

Exemplo: 

 

No texto 

 

 A definição apresentada por Kotler e Keller (2006) sustenta que “a 

propaganda de lembrança tenciona estimular a repetição da compra de 

produtos e serviços”. 
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 “O marketing moderno exige mais do que desenvolver um bom produto a 

um preço atraente e torná-lo acessível” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 532). 

2.7.6 Três Autores 

 

Trabalhos de três autores devem ser citados pelos três respectivos 

sobrenomes, ligados por ponto e vírgula, seguidos do ano.  

Exemplos: 

 

 Para Santos; Marion e Segatti (2009, p.29), “uma diferença fundamental 

entre custo e despesa é a característica em que custo se identifica com um 

produto que está sendo produzido e despesa se identifica com o período, o 

exercício, o ano”. 

 “Uma grande ferramenta de auxílio ao administrador rural na hora de 

gerenciar a Empresa Agropecuária é a informática e principalmente o programa 

ou software” (SANTOS; MARION; SEGATTI, 2009 p. 147). 

 

2.7.7 Mais de Três Autores 

 

Trabalho de mais de três autores deve ser citado pelo sobrenome do 

primeiro seguido pela expressão et al. (e outros) e o ano.  

Exemplos: 

 

No texto 

 

 “A função de marketing é responsável por manter olhos e ouvidos no 

mercado para identificar novas oportunidades e possíveis produtos ou serviços 

adequados” (SLACK et al., 2009). 

 

 Segundo Slack et al., “a chave para entender redes de suprimentos 

consiste na identificação das partes da rede que contribuem para os objetivos 

de desempenho valorizados pelos consumidores finais”. 
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2.7.8 Documentos Diversos do Mesmo Autor com Datas Diferentes 

 

Quando citados vários documentos de um mesmo autor e publicados em 

anos diferentes, suas datas devem ser separadas por vírgula.  

Exemplos: 

 

No texto 

 

Oliveira (1985, 1990, 1997) “afirma que um dos propósitos do marketing 

é alcançar os objetivos organizacionais”. 

 

“A utilização do marketing permite criar, desenvolver, promover e 

distribuir produtos e serviços de informação a serem consumidos e utilizados 

pelos usuários” (SILVEIRA, 1986, 1989, 1992). 

 

2.7.9 Autor Entidade  

 

Para a citação de autor entidade menciona-se o nome até o primeiro 

sinal de pontuação, seguido(s) da data de publicação do documento e da(s) 

página(s) da citação.  

 

Exemplo: 

 

No texto 

 

“Os danos ao meio ambiente podem acarretar três tipos diferentes de 

custos para o bem-estar atual e futuro da humanidade: prejuízo à saúde, 

diminuição da produtividade econômica e perda do prazer ou da satisfação que 

decorrem de um meio ambiente limpo, chamado de valor de conforto” (MEIO 

AMBIENTE, 2003, p.67). 
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2.7.10 Publicações sem Autoria 

 

Publicações sem indicação de autoria ou responsabilidade devem ser 

citadas pela primeira palavra do título seguida de reticências, da data de 

publicação e da página da citação, se for citação direta, separados por vírgula 

e entre parênteses.  

Exemplo: 

 

No texto 

 

 “Como características individuais, a corrente realista apresenta interesse 

pela descrição cruel e desencanta a sociedade, enquanto que a corrente 

naturalista defende a ideia de que o destino do homem é resultado de sua 

natureza e hereditariedade” (ESTILO..., 2006, p.10). 

 

2.7.11 Interpolações, Acréscimos ou Comentários 

 

Nesses casos, utiliza-se a menção entre colchetes.  

Exemplo: 

 

No texto 

“Segundo Damásio, [sobre estar consciente] trata-se de um fenômeno 

biológico simples, vinculado ao sistema nervoso, que não seria exclusivo dos 

seres humanos” (COTRIM; FERNANDES, 2010, p.67). 

 

2.7.12 Ênfase ou Destaque 

 

Ao enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando essa 

alteração utilizando a expressão grifo nosso entre parênteses, após a chamada 

da citação, ou grifo do autor, caso o destaque já faça parte da obra consultada. 
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Exemplo: 

 

No texto 

 

 “Os erros não se corrigem com outros erros e a educação não deve 

seguir o caminho da intimidação, mas sim, do estímulo, do chamamento à 

realidade da vida” (SÁ, 2009, p. 61, grifo nosso). 

 

2.7.13 Citação com Aspas  

 

Quando na citação direta de até três linhas ou mais já houver aspas, a 

mesma deverá ser substituída por aspas simples.  

Exemplo: 

 

No texto 

 

Para Sá (2009, p.76), “quanto ¢menos culto o ser¢, mais susceptível de 

influências; quanto menos culta uma sociedade, mais facilmente se deixa levar 

por práticas enganosas dos que detêm o poder, inclusive as do fanatismo”. 

2.7.14 Citação de Dados Obtidos por Informação Verbal 

 

A citação de dados obtidos por informação verbal (palestras, debates, 

conferências, e outros), indicar entre parênteses, a expressão informação 

verbal, mencionando-se os dados disponíveis, em nota de rodapé.  



31
Exemplos: 

 

No texto 

 

 Como o senhor analisa o problema da evasão escolar? As organizações 

escolares precisam entender que a visão do mundo mudou. Não se deve ater a 

procedimentos didáticos retrógrados, quando o aluno está inserido na 

Tecnologia da Informação. 

    

No rodapé da página 

__________________________ 

Entrevista concedida ao autor, em 10 de maio de 2012. 

 

2.7.15 Notas de Rodapé 
 

 As notas de rodapé devem ser digitadas dentro das margens, ficando 

separadas do texto  As notas de rodapé devem estar localizadas no rodapé da 

página. Devem ser separadas do texto por um traço contínuo de, 

aproximadamente, 5 cm a partir da margem esquerda. 

Nela, os textos devem ter espaçamento de 1,0 (simples) de entrelinhas com 

fonte 10. 

Exemplo: 

 

No texto 

 _________________________ 

 1 Entrevista do autor à Rádio Visão Cultural, em 22 de maio de 2012. 

 2 Exemplo citado no estudo de Cruz Medeiros (2006). 
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2.7.16 Títulos sem Indicativo Numérico 

 

 Os elementos errata, agradecimento, lista de ilustrações, lista de 

abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumo, sumário, referências, 

glossário, apêndice(s), anexo(s) e epígrafe não  apresentam indicativo 

numérico e  devem ser centralizados.  

 

2.7.17 Elementos sem Título e sem Indicativo Numérico 

 

 Os elementos folha de aprovação, dedicatória e epígrafe não 

apresentam indicativo numérico e não devem apresentar título. 

  

2.8 Ilustrações 

 

As ilustrações enriquecem o conteúdo do trabalho e, quando utilizadas, 

devem aparecer com a palavra Figura na parte superior, seguida de seu 

número de ordem de apresentação no texto em algarismos arábicos, travessão 

acrescentando-se título e/ou legenda explicativa.  

Exemplo: 

 

No texto 

 

Figura 1 – Livros e Leitores 

 

   Fonte: Microsoft Office, Clipart, Acadêmico, 2000. 

 

  Fonte: Arquivo Pessoal, 2005 

 

2.8.1. Tabelas e outras Imagens 

 

 Todos os elementos representativos de síntese, quais forem, podem ser 

incluídos a qualquer momento no desenvolvimento do trabalho. Sua indicação 

deve ocorrer diretamente no texto a fim de esclarecer ou complementar o 

entendimento da ideia.  

Figurafigurafigurafigurafigurafigurafigurafigurafigurafigurafigurafigurafigurafigurafigura 

REPRODUÇÃO POR SCANNER OU FOTOCÓPIA 
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Esses elementos devem ser alocados entre parágrafos, sem texto corrente nas 

laterais, centralizados e com respeito às margens. Também devem conter 

legendas. 

 As tabelas e os quadros têm numeração independente e consecutiva, 

com títulos na parte superior e com os números de ordem em algarismos 

arábicos. As fontes e demais informações aparecem imediatamente após a 

linha de fechamento. O espacejamento é simples e a letra 10. 

Exemplos: 

 

No texto 

Gráfico 1 – Alunos Matriculados no Curso Técnico 

 

 

 

    Fonte: Secretaria Acadêmica, 2012 

 Quando a ilustração for elaborada pelo(s) autor (es), torna-se 

desnecessário a indicação da fonte, apenas o título. 

2.9 Referências 

 

É elemento obrigatório, indispensável na identificação de todas as 

publicações utilizadas no desenvolvimento do trabalho. Tem como objetivo 

possibilitar ao leitor, a busca e a consulta das fontes utilizadas. 

As referências devem ser organizadas em ordem alfabética e, com o 

objetivo de padronizar a organização das referências, optou-se pelo sistema 

autor-data. Devem ser postas em espaço simples, com mais um espaço entre 

cada obra, sendo alinhadas à esquerda. 

 Ressalte-se que esta apresentação não pretende esgotar o assunto, 

mas mostrar as situações mais utilizadas. 

 

 

 

 

gráficográficográficográficográficográficográficográficográficográficográficográficográfi 
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Exemplos: 

 

No texto 

2.9.1 Um Autor Pessoal 

 

MACHADO, Nilson José. Educação: Projetos e Valores. 6. ed. São 

Paulo:Escrituras, 2006. 

2.9.2 Dois Autores Pessoais 

 

COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. 1 ed. 

São Paulo:Saraiva. 2010. 

 

2.9.3 Três Autores Pessoais 

 

SANTOS, Gilberto José dos; MARION, José Carlos; SEGATTI, Sonia. 

Administração de Custos na Agropecuária. 4 ed. São Paulo:Atlas. 2009. 

 

2.9.4 Mais de Três Autores Pessoais 

 

SLACK, Nigel et al. Administração da Produção. 1 ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

 

2.9.5  Autor Entidade 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR1052: informação 

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

2002. 

2.9.6 Dicionários 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa Edição: histórica 100 anos. Curitiba. Positivo Livros, 2010. 
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2.9.7  Documento Jurídico: Legislação 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do 

Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto: Juarez de 

Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 

 

2.9.8  Artigo de Revista 

 

OLIVEIRA. Maurício. Mais de 2 bilhões de espectadores. Revista Exame, São 

Paulo, v. 46, n. 16, p.78-80, ago. 2012. 

2.9.9  Matéria de Jornal 

 

BARBOSA, Mariana. Fabricantes lançam jatos mais eficientes. Jornal Folha de 

S. Paulo. São Paulo, 12 ago. 2012. Caderno Mercado, p.B1. 

2.9.10  Artigo por Meio Eletrônico  

 

SETZER, Valdemar W. Reflexões sobre a pena de morte. São Paulo. 2007. 

Disponível em <http://www.ime.usp.br/~vwsetzer/pena-de-morte.html>. Acesso 

em: 12 ago.2012. 

2.9.11 Filmes, vídeos, DVD’s 

 

CENTRO PAULA SOUZA. Coleção Interativa. Núcleo Básico: Cidadania, ética 

e meios de comunicação (filme-vídeo). Fundação Padre Anchieta. São Paulo. 

1 fita de vídeo DVD, 09’16’’min., color. 

 

2.9.12 Notícias de Jornais em Meio Eletrônico 

 

MOREIRA, Beth et al. Mercado vê ‘quebra de contrato’ e elétricas perdem R$ 

21 bi em dois dias. O Estado de São Paulo. São Paulo. 12 ago. 2012. 

Disponível em< http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,mercado-ve-

quebra-de-contrato-e-eletricas-perdem-r-21-bi-em-dois-dias,126483,0.htm>. 

Acesso em: 12 ago.2012. 



2.9.13  Repetição de Autor 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009._____. Contabilidade Avançada. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

2.9.14  Autor de Capítulos 

 

FONSECA, Rubem. Feliz ano novo. In: MORICONI, Ítalo (Org.) Os cem 

melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

 

2.9.15 Monografias, Teses e outros  

 

RODRIGUES, Carlos Alves Pereira. A contabilidade como recurso gestor.  

2010. 75 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Contabilidade) - 

Escola Técnica Estadual Dr Júlio Cardoso, Franca, 2012. 

 

2.9.16 Livro com Subtítulo 

 

PAPALEO, Celso Cezar. Aborto e Contracepção: atualidade e complexidade 

da questão. Rio de Janeiro: Renovar, 1993.  

 

2.9.17 E-mail 

 

PAIXÃO, Ana Clara. Motivos para vencer [mensagem pessoal]. Mensagem 

recebida por <exemplo@provedor.com.br> em 12 de jun. 2011. 

2.10 Data de Publicação  

 

Data de Publicação 

A data de publicação deve ser iniciada por algarismos arábicos. Na 

impossibilidade da determinação, registra-se por aproximação. 
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Quadro 2 – Aproximação de datas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fonte: ABNT NBR 6023, 2002, p. 17  
 

2.11 Abreviatura de Meses 

 

Os meses devem ser indicados de forma abreviada. 

 

Quadro 3 – Abreviatura dos meses 

Meses Abreviatura 

Janeiro jan. 

Fevereiro fev. 

Março mar. 

Abril abr. 

Maio maio 

Junho jun. 

Julho jul. 

Agosto ago. 

Setembro set. 

Outubro out. 

Novembro nov. 

Dezembro dez. 

    Fonte: adaptado de ABNT NBR 6023, 2002, p. 22 

[1971 ou 1972]                                          um ano ou outro 

[1969?]                           data provável 

[1973]     data certa, não indicada no item 

[entre 1906 e 1912]   use intervalos menores de 20 anos 

[ca.  1960]    data aproximada 

[197-]     década certa 

[197-?]     década provável 

[18--]     século certo 

[18-?]     século provável 

 

 

 

 

 

37



2.12 Numeração Progressiva das Seções  

 

 As principais divisões de um trabalho escrito são denominadas seções 

que podem ser subdivididas em secundárias, terciárias, quaternárias e 

quinárias. 

 O número ou grupo numérico deve ser anteposto ao título das seções ou 

subseções, a fim de possibilitar a sua localização imediata. São utilizados os 

algarismos arábicos. 

 A seção primária é a principal divisão do texto. O indicativo de uma 

seção secundária é constituído pelo indicativo da seção primária a que 

pertence, seguido do número que lhe será atribuído na sequência e separado 

por ponto. Repete-se o procedimento para as demais seções. 

 

Exemplo: 

 

 1 SEÇÃO PRIMÁRIA 

1.1 Seção Secundária 

1.1.1 Seção Terciária 

1.1.1.1 Seção Quaternária 

1.1.1.1.1 Seção Quinária 

 

2 SEÇÃO SECUNDÁRIA 

2.1 Seção Secundária 

2.2 Seção Secundária 

2.2.1 Seção Terciária 

 

 São dispensados ponto, hífen, travessão ou qualquer outro sinal após o 

indicativo de seção ou de título. 

 Destacam-se os títulos das seções de forma sequencial com os recursos 

de negrito, itálico ou grifo, caixa alta e outros. 
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Quadro 4 – Exemplo de numeração progressiva 

1 INTRODUÇÃO Seção primária 

2 CONTEXTO HISTÓRICO Seção primária 

2.1 Administração de Marketing Seção secundária 

2.1.1 O que é Marketing Seção terciária 

2.1.1.1 O papel do consumidor Seção quaternária 

2.1.1.1.1 As regras do Marketing Seção quinária 

    Fonte: Adaptado de ABNT NBR 6024, 2003. 

  

Alguns elementos do documento não devem apresentar título ou 

indicativo numérico, tais como:                   

 

a) as folhas de autorização, dedicatória e epígrafe não possuem título 

nem indicativo numérico; 

b) errata, agradecimento, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e 

siglas, lista de símbolos, resumo, sumário, referências, glossário, 

apêndice, anexo e índice possuem título que deve estar centralizado, 

no topo da página.  
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APÊNDICE 1 – Modelo de capa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 1 - Modelo de Capa 

 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DR. JÚLIO CARDOSO  

Antonio Silva 

Beatriz Romério 

Camila Pitanga 

Paulo Nunes 

 

 

 

A ARTE DO GERENCIAMENTO NA VISÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Franca 

2012 
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APÊNDICE 2 - Modelo de Folha de Rosto 

 

Antonio Silva 

Beatriz Romério 

Camila Pitanga 

Paulo Nunes 

 

 

 

 

 

A ARTE DO GERENCIAMENTO NA VISÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA  

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado como exigência final 

para obtenção do título Técnico 

em Administração da Habilitação 

Profissional Técnica de Nível 

Médio de Técnico em 

Administração da Escola Técnica 

Dr. Júlio Cardoso. 

Orientador Prof. Pedro Eulálio 

 

 

Franca 

2012 
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APÊNDICE 3 - Modelo de Folha de Aprovação 

 
 

Antonio Silva 

Beatriz Romério 

Camila Pitanga 

Paulo Nunes 

 

 

A ARTE DO GERENCIAMENTO NA VISÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA  

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado e aprovado para a obtenção do 

título de Técnico em Administração na Habilitação Profissional Técnica de Nível 
Médio de Técnico em Administração da Escola Técnica Dr. Júlio Cardoso.  

 

Franca, 12 de dezembro de 2012. 

______________________________ 

Coordenador de Área Gestão Professor José Ribeiro 

Banca Examinadora 

___________________________ 
Professor Pedro Eulálio 

 

___________________________ 
Professora Especialista Rosilda Marques 

 

___________________________ 
Professor Especialista Teodoro de Andrade 
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APÊNDICE 4 - Modelo de Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico aos meus pais, Antonio e 

Silvia, e aos professores, João e 

Pedro, que sempre se preocuparam 

com a minha formação e 

acreditaram no sucesso deste 

trabalho. 
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APÊNDICE 5 - Modelo de Folha de Agradecimento 

                                                                                                                                                                                                                    

 

                       

 

AGRADECIMENTOS 

 

  Agradeço a Deus pela oportunidade vivida;  

  aos meus pais pelo investimento na minha  formação pessoal; 

  aos amigos de classe pelo apoio; 

  ao professor orientador pela dedicação. 
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APÊNDICE 6 - Modelo de Epígrafe                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A luta contra o erro tipográfico tem 

algo de homérico. Durante a revisão 

os erros se escondem, fazendo-se 

positivamente invisíveis. Mas assim 

que o livro sai, tornam-se 

visibilíssimos... 

(Monteiro Lobato) 
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APÊNDICE 7 - Modelo de Folha de Resumo                                                                                                     

 

RESUMO 

 

SILVA, Antonio et al. A ARTE DO GERENCIAMENTO NA VISÃO DA GESTÃO 

PARTICIPATIVA. 2012. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Técnico em 

Administração na Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de Técnico em 

Administração da Escola Técnica Dr. Júlio Cardoso. Franca, 2012. 

 

O resumo apresenta uma síntese da produção do trabalho, salientando os 

aspectos de maior relevância para despertar o interesse pela leitura. Resumir é 

apresentar com as próprias palavras os pontos de maior destaque do texto. Para 

resumir é necessário condensar as ideias ou os fatos da produção textual, sem 

desconsiderar os elementos: partes essenciais, progressão em que são 

apresentadas e coesão entre elas. Na elaboração de um bom resumo é 

importante que se compreenda de forma clara o conteúdo global do texto e, para 

isso, é indispensável a leitura sistematizada. Os verbos devem ser apresentados 

no modo impessoal, com até 500 palavras. Deve, também, ser iniciado com a 

expressão “O objetivo deste trabalho é...” ou a mesma informação parafraseada. 

 

Palavras-chave: Resumo, Leitura, Elementos, Trabalho de Conclusão de Curso. 
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APÊNDICE 8 - Modelo de Introdução (Início da página)                                                                                                               

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A introdução tem a função de apresentar, resumidamente, o tema do 

trabalho e de que forma será desenvolvido. Podem ser citados os motivos que 

despertaram para a pesquisa do assunto, principais hipóteses e justificativas, 

abordando a questão problematizadora. Trata-se de uma dissertação simples, 

porém elaborada de forma contextualizada, ou seja, aplicada a uma realidade. 

Devem ser citados o objetivo geral do trabalho e os objetivos específicos. 

 

1.1 Tema e problema 

  Apresentar o tema do trabalho e a questão problematizadora. 

 

1.2 Objetivos 

  Fazer uma abordagem geral sobre os objetivos do trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Tratar do principal motivo da escolha do tema e o que se pretende com o 

resultado desse trabalho. É a resposta ao problema definido. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Considerar, de forma detalhada, o objetivo geral e os desdobramentos 

dessa pesquisa. 
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APÊNDICE 9 - Modelo de Referencial Teórico (Início da página)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O referencial teórico apresenta uma breve discussão do problema, na 

intenção  de fundamentá-lo nas teorias de outros autores. As ideias apresentadas 

no texto são  ligadas  aos objetivos e hipóteses. A fundamentação teórica deve, 

ainda, servir de base para a análise e interpretação dos dados coletados na fase 

de elaboração do relatório final. Em suma, é o texto de apoio do trabalho e dos 

resultados de pesquisa, apresentado em opinião alheia. Tratando-se de 

dissertação, a forma verbal deve ser  impessoal e o sujeito da oração, 

indeterminado.  

 

2.1 A pesquisa de campo 

 

 

2.1.1 O Contexto Histórico 

 

 

2.2 A evolução do Problema na Região 

 

 

2.3 A Realidade na Comunidade Francana 

 

 

2.3.1 Estudo de Caso 
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APÊNDICE 10 - Modelo de Procedimentos Metodológicos (Início da página)                                            

                                                                                                                                             
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Os procedimentos metodológicos constituem a fase final de um trabalho de 

pesquisa. Após a apresentação da questão problematizadora, do referencial 

teórico, demonstra-se o tema aplicado a uma situação problema e os resultados. É 

o momento de apresentar o método de pesquisa, as fontes, o ambiente 

pesquisado, a coleta e a produção de dados, bem como a sua análise. 

 

3.1 O Ambiente Local 

 Texto. 

 

 

3.2 A População Nativa 

 Texto. 

 

 

3.2.1 As Condições de Vida 

 Texto. 
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APÊNDICE 11 - Modelo de Folha Resultados Obtidos (Início da página)                                                                                                                              

                                                                                                                                              

 

4 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 É a expressão, em termos qualitativos e quantitativos, dos resultados obtidos 

com o desenvolvimento e aplicação da pesquisa. Retoma-se a questão 

problematizadora e, a partir dela, as conclusões entre o início da pesquisa e o final. 

 

4.1 Empresa 

 

 Texto. 

 

4.2 Caso de Sucesso 

 

 Texto. 

 

4.3 Resultados 

 

 Texto. 
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APÊNDICE 12 - Modelo de Folha de Conclusão (Início da página)                                                                                     

 

5 CONCLUSÃO 

  

 Para dar início à conclusão, retome a questão problematizadora e 

apresente, em síntese, as impressões sobre o trabalho que finalizou. As frases e 

os períodos não devem ser longos, sendo os tópicos separados por parágrafos.  

 Recomenda-se a leitura e a releitura do conteúdo do trabalho, para não 

incorrer no erro de concluir o que nem foi apresentado. É importante deixar clara 

a dedução lógica do (s) autor (es) e mostrar de maneira coesa e coerente a 

conclusão a que se chega após todo o trabalho de pesquisa.  

A partir da intenção da escolha do assunto às conclusões finais, percorre-

se, em tese, o caminho da aprendizagem fruto do estudo e, assim, registram-se 

as principais teorias assimiladas. 
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ANEXOS 
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______________________________ __________________________________ ____________________________
 

Rua General Carneiro, 1675 –
 
Centro -

  
Franca -

 
SP

 

CEP: 14400-500 –
 
Tel/Fax: (16) 3721 -8133

 

www.escolaindustrial.com.br  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO 

 

Nós, abaixo assinados, na qualidade de titulares dos direitos morais e 

patrimoniais de autores do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC  

____________________________         _____________________________    

(título do trabalho), regularmente matriculados no Curso Técnico 

___________________________, módulo _____,  período ________,  

autorizamos  o Centro Paula Souza, por meio de suas Unidades de Ensino ou 

em meio virtual – Internet, reproduzir e/ou disponibilizar a obra ou parte dela, a 

partir desta data, por tempo indeterminado.  

____________________, ________ de ________________ de ____________ 

 

Nome dos autores RG Assinatura 

   

   

   

 

Cientes 

  

Professor da disciplina DTCC 

(nome e assinatura) 

Coordenador de Área 

(nome e assinatura) 

 

 

 

 

ANEXO 1 - TERMO DE AUTORIZAÇÃO
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PLÁGIO 

Eu (Nós), aluno(s) do curso de __________________, declaro (amos), para os devidos fins, 
que o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC apresentado, atende as normas técnicas e 
cientificas exigidas na elaboração de textos conforme orientações do professor responsável. 

As citações e paráfrases dos autores estão indicadas e apresentam a origem da idéia do autor 
com as respectivas obras e anos de publicação. Caso não apresentem estas indicações, ou 
seja, caracterize crime de plágio, estou (amos) cientes das implicações legais decorrentes 
deste documento. 

O Código Penal em vigor, no título que trata dos crimes contra a 
propriedade intelectual, dispõe sobre crime de violação de direito 
autoral - artigo 184 - que traz o seguinte teor:  

Violar direitos de autor  e os que lhe são conexos: 
 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
 
§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro 
direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, 
interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do 
artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os 
represente: 
 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
 
§ 2º Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto ou 
indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, 
tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido 
com violação do direito de autor , do direito de artista intérprete ou executante ou 
do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra 
intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos 
ou de quem os represente. 

Declaro (amos), ainda, minha (nossa) inteira responsabilidade sobre o texto apresentado no 
trabalho de Conclusão de Curso. 

Tema do TCC:________________________________________________________ 

Franca, __ de  ___ _____ ___  de 2012. 

Assinaturas do(s) alunos (s) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  

 
 

______________________________ __________________________________ ____________________________

 

Rua General Carneiro, 1675 –

 

Centro -

  

Franca -

 

SP

 

CEP: 14400-500 –

 

Tel/Fax: (16) 3721 -8133

 

www.escolaindustrial.com.br

 

ANEXO 2 - TERMO DE RESPONSABILIDADE



ANEXO 3 - Modelo de Capa – Apresentação Digital - Indústria 
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ANEXO 4 - Modelo de Capa – Apresentação Digital - Gestão 
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ANEXO 5 - Modelo de Capa - Apresentação Digital - Informática
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ANEXO 6 - Modelo de Capa – Apresentação Digital  - Saúde 
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