REGULAMENTO DE TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO
1. INTRODUÇÃO
O Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade obrigatória, requisito
para a conclusão do Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas. Essa
atividade está apresentada na Matriz Curricular sob o formato da disciplina
Monografia (360 h) ou Estágio Supervisionado/Relatório de Estágio (360 h), as
quais pertencem ao Ciclo Formação Profissional Pedagógica do Projeto
Pedagógico do Curso. A monografia/relatório de estágio constitui um trabalho
individual, apresentado perante uma Banca que será composta por três
professores em período previamente estabelecido pela Comissão de Trabalho
de Conclusão de Curso (CTCC) em calendário no início de cada semestre
letivo.
1.1. OBJETIVOS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO

O trabalho de conclusão do curso tem por objetivo geral exercitar o
bacharelando nas práticas e condutas de pesquisa cientifica, bem como na
formatação e apresentação de trabalhos acadêmicos. Tal objetivo deve se
realizar na produção de um Projeto de Pesquisa e de uma Monografia ou
Relatório de Estágio.
Com relação aos objetivos específicos, podem ser elencados:
•

Desenvolver habilidade para trabalhar em conjunto, através da prática da
orientação, em que se estabelecem diálogos entre professor/orientador e
estudante/orientando;

•

Exercitar o gerenciamento do tempo de trabalho e o cumprimento de
prazos;

•

Desenvolver capacidade de produção autoral;

•

Desenvolver capacidade de argumentação oral.

1.2. ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

A Orientação acadêmica de monografia/estágio supervisionado do
Bacharelado em Ciências Econômicas constitui atividade docente com
computação de carga horária e declaração da Coordenação do Curso. Poderá

orientar docente efetivo da UFRPE, lotado no Departamento de Economia ou
em quaisquer Departamentos Acadêmicos, desde que tenha atuado em
disciplina do curso ou sua área de lotação ofereça disciplina no Curso de
Ciências Econômicas. Em casos excepcionais, a decisão será da Comissão de
Trabalho de Conclusão de Curso (CTCC).
A orientação acadêmica é um contrato entre orientando e orientador que
tem como objetivo a produção de dois trabalhos acadêmicos, a saber: o projeto
de pesquisa e a monografia/relatório de estágio. Tal contrato é firmado
formalmente, entre as partes interessadas, através de documento padrão
disponível na Coordenação do Curso. É necessário a entrega do contrato e do
projeto de pesquisa até o prazo máximo de 30 dias após o início do semestre
letivo. Alunos que se matricularem na disciplina e não entregarem o contrato e
o projeto de pesquisa, não poderá defender a monografia/relatório de estágio
naquele semestre. Casos extraordinários deverão ser analisados pela
Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso (CTCC).
Qualquer das partes pode desfazer o contrato, desde que a outra parte
seja comunicada primeiramente e depois se proceda à comunicação bilateral à
Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso, por escrito. Caso o orientando
não apresente as devidas atividades à CTCC, esta deverá informar ao
orientador e realizar as devidas punições, conforme tratado nas normas da
Disciplina.
A expectativa é que a proposta de parceria para orientação surja do
estudante, uma vez que, ao longo das disciplinas do Curso, este terá contato
com vários professores e suas temáticas de estudo. Desse modo, a
Coordenação do Curso, os Supervisores de áreas e os grupos de estudo e
pesquisa atuarão como incentivadores para que o estudante, ao entrar no ciclo
básico do Curso, comece a amadurecer seus interesses de pesquisa e
desenvolva afinidades com linhas e projetos de pesquisa de forma que
professores/pesquisadores possam vir a lhe orientar.

2. NORMAS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO
SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O presente regulamento tem como finalidade normatizar as atividades

acadêmicas relacionadas com o Trabalho Final do Curso do Currículo Mínimo
do Curso de Graduação em Ciências Econômicas da Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE).
SEÇÃO II – DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS
Art. 2º O trabalho final do curso pode ser constituído de uma Monografia ou do
Estágio Supervisionado/Relatório de Estágio.
§ Único O trabalho final de curso é uma atividade de natureza acadêmica que
pressupõe a alocação de parte do tempo de trabalho dos professores do Curso
de Ciências Econômicas da UFRPE, na atividade de orientação teórica,
metodológica e empírica dos alunos.
Art. 3º A disciplina Monografia é uma atividade do Currículo Mínimo do Curso
de Ciências Econômicas e consiste na formulação de um projeto de pesquisa e
no seu desenvolvimento, na forma de um trabalho escrito e individual de
pesquisa, elaborado sob a orientação de um professor do Departamento de
Economia, ou de quaisquer Departamentos Acadêmicos, desde que tenha
atuado em disciplina do curso ou sua área de lotação ofereça disciplina no
Curso de Ciências Econômicas.

Art. 4º O objetivo geral da disciplina Monografia é o de propiciar ao aluno a
oportunidade de elaborar um trabalho escrito, de acordo com as normas
técnicas e com os princípios e práticas da pesquisa científica em Economia.
Nas pesquisas de caráter teórico e aplicadas tem-se como finalidade aproximar
o aluno da bibliografia especializada, induzindo-o à leitura, à atualização e ao
aprimoramento de seu senso crítico e de interpretação. A monografia deve
familiarizar o aluno com as fontes de informação mais importantes da economia
e favorecer o desenvolvimento da capacidade de expor argumentos
econômicos, de maneira clara, articulada, pertinente, consistente, lógica e,
formalmente, correta.
Parágrafo Único: Os trabalhos escritos que se resumam a simples
compilação de relatórios de projetos de pesquisa, bolsas, diagnósticos e
similares, não serão aceitos como substitutos da monografia.
Art. 5º O estágio curricular não obrigatório com relatório final escrito poderá ser
validado como substituto da monografia. Mas, o relatório deverá ser
apresentado no Modelo estabelecido pela Comissão de Trabalho Final de
Curso.
§ 1º Os alunos que optarem pela realização do Estágio não Obrigatório serão
supervisionados pela Comissão de Trabalho Final de Curso e terão as mesmas
obrigações elencadas para aqueles alunos matriculados na Disciplina
Monografia.

SEÇÃO III – DA COMISSÃO DE TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 6º Compete ao Colegiado de Coordenação Didática (CCD) designar 6
(seis) professores para comporem uma Comissão de Trabalho Final de Curso,
que devem ser indicados no final do semestre letivo, após as defesas das
monografias e relatórios de estágio, por um período de 1 (um) semestre,
podendo ser reconduzido por mais um semestre.
§ 1º Apenas professores do Departamento de Economia – DECON poderão
integrar a Comissão de Trabalho Conclusão de Curso (CTCC)
§ 2º A carga horária da disciplina Monografia será dividida entre os membros
da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso.
Art. 7º São atribuições da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso:
• Zelar pelo cumprimento das normas de monografia e do Estágio
Supervisionado/Relatório de Estágio;
•

Supervisionar os projetos aprovados para evitar duplicação ou
repetição temática;

•

Indicar professor orientador a alunos que estejam sem professor
orientador;

•

Informar periodicamente à coordenação do curso o andamento das
atividades
relacionadas
à
monografia
ou
Estágio
Supervisionado/Relatório de Estágio;

•

Designar, no início do semestre letivo, o calendário de atividades a
serem desenvolvidas no semestre;

•

Realizar reuniões mensais com os alunos matriculados em
monografia ou estágio supervisionado/relatório de estágio e, se
necessário, com o orientado;

•

Compor Banca Examinadora ao final de cada semestre;

•

Julgar os casos omissos.

Art. 8º A Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso conta com o
suporte da coordenação do curso para o desempenho de suas atribuições.
SEÇÃO IV – DOS PRÉ-REQUISITOS E DO PROJETO
Art. 9º Os pré-requisitos das disciplinas Monografia ou Estágio
Supervisionado/Relatório são os seguintes: integralização de pelo menos 60%
dos créditos necessários à conclusão do Curso de Ciências Econômicas da
UFRPE;

e entrega do projeto à Comissão de Monografia, em até 30 dias após o início
do semestre letivo de defesa da Monografia.
§ 1º O projeto de monografia ou estágio supervisionado/relatório de que trata o
caput deste artigo, deve estar devidamente assinado pelo professor.
§ 2º A assinatura do professor orientador no projeto de monografia ou estágio
supervisionado/relatório pressupõe a sua concordância em assumir a
orientação.
Art. 10º Caberá a Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso supervisionar
os projetos aprovados, para evitar duplicação ou repetição temática. Caso isto
ocorra, os projetos serão devolvidos aos seus autores para as devidas
reformulações.
SEÇÃO IV – DO CONTEÚDO E DA FORMA DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 11º - A monografia ou o relatório de estágio supervisionado podem ser
apresentados no formato previsto pela ABNT ou, ainda, no formato de um
artigo científico.
Art. 12º - A monografia ou relatório de estágio deverão ser elaborados de
acordo com os seguintes requisitos, quanto ao conteúdo:
• O tema deverá ter vinculação direta com as Ciências Econômicas.
Cada trabalho deverá inserir-se em uma das áreas de conhecimento
das Ciências Econômicas, conforme as áreas do CNPq.
•

O desenvolvimento do tema deverá constituir-se de análises,
avaliações, comparações, críticas e discussões, conclusões e
generalização de conhecimentos.

Art. 13º A monografia ou relatório de estágio deverão estar constituídos dos
seguintes componentes: elementos Pré-textuais, Textuais e Pós-textuais.
§ 1º - Obrigatoriamente, a monografia/relatório de estágio deverão conter os
elementos pré-textuais que constituem dos seguintes itens (em ordem de
apresentação):
•

Capa - deve conter o nome da instituição, curso, autor, título do
trabalho, cidade e ano.

•

Folha de rosto – Deve apresentar o nome do autor, título, cidade e
ano e uma breve nota descritiva, que deve conter o objetivo do
trabalho e o nome do orientador.

•

Ficha Catalográfica - Deve ser inserida no verso da Folha de Rosto.

•

Folha de avaliação – Deve apresentar espaço para expor a nota e os
nomes dos professores, membros da Banca Examinadora.

•

Agradecimentos – Espaço para o discente agradecer e/ou prestar
homenagens a todos que colaboraram com o desenvolvimento da
pesquisa.

•

Resumo - Texto de 150 a 500 palavras, que sintetiza em um único
parágrafo as ideias do trabalho. Este deve ser escrito em língua
portuguesa e língua inglesa; acompanhado de no mínimo de três
palavras- chaves.

•

Lista de ilustrações - Elemento opcional, que deve ser elaborado de
acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado
por seu nome específico, acompanhado do respectivo número da
página.

•

Lista de tabelas e quadros – Elemento opcional, que deve ser
elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada
item designado por seu nome específico, acompanhada do
respectivo número da página.

•

Lista de anexos – Elemento opcional, que deve ser elaborado de
acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado
por seu nome específico, acompanhada do respectivo número da
página.

•

Lista de apêndice – Elemento opcional, que deve ser elaborado de
acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado
por seu nome específico, acompanhada do respectivo número da
página.

•

Sumário – Título dos capítulos e das seções com os números das
páginas.

§ 2º O corpo da monografia ou relatório de estágio (elementos textuais)
poderá ser apresentado em diversos capítulos, entre os quais: um
introdutório (apresentação do tema, objetivos, metodologia e da estrutura de
desenvolvimento da monografia); um ou mais capítulos referentes ao
desenvolvimento teórico, analítico, de resultados, etc.; e um capítulo de
conclusão. A redação dos capítulos deverá respeitar as normas de
produção de textos técnico-científicos relativamente às citações e notas
conforme as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
§ 3º Os elementos pós-textuais serão compostos pelas referências, anexos
e apêndices.

Art. 14º O aluno que apresentar artigo científico completo, com aceitação
definitiva, em revista científica com corpo editorial, este artigo poderá ser
substituto da monografia, sendo exigida a defesa do artigo.
§1º O artigo deverá ser apresentado no seguinte formato: Máximo de 20
páginas, incluindo as referências bibliográficas e anexos; tamanho do papel no
formato A4; fontes arial ou times new roman, tamanho 12; espaçamento
simples entre as linhas; margens laterais em pelo menos 1,5 cm; margens
inferior e superior em pelo menos 2 cm; resumo em português e inglês;
classificação JEL do trabalho.

SEÇÃO V – DOS ORIENTADORES E DOS ORIENTANDOS
Art. 15º A elaboração do projeto e o desenvolvimento da monografia/relatório
estágio supervisionado serão orientados por professor do Departamento de
Economia ou de quaisquer Departamentos Acadêmicos, desde que tenha
atuado em disciplina do curso ou sua área de lotação ofereça disciplina no
Curso de Ciências Econômicas. Os orientadores serão de livre escolha dos
discentes.
Parágrafo Único: O professor tem liberdade de escolher aceitar ou não o
discente como orientando.
Art. 16º O professor que, por motivos legais, ficar impedido de prosseguir ou
desistir da orientação de seus orientandos deverá comunicar, por escrito, à
Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso.
§1º Nos casos de rompimento do acordo de orientação caberá a Comissão de
Trabalho de Conclusão de Curso julgar se as atividades desenvolvidas até
aquele momento permitem substituição de orientação sem prejuízo para o
aluno.
§2º Nos casos que a Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso julgar
inviável a conclusão do trabalho no prazo remanescente o aluno estará
reprovado.
Art. 17º O professor deve observar a frequência dos alunos nas reuniões com a
Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso.
Art. 18º Cada professor assumirá, no máximo, até 3 (três) orientações de
monografia e relatório de estágio supervisionado por semestre. Em casos
excepcionais, o professor deverá solicitar à Comissão de Trabalho de
Conclusão de Curso a anuência formal para mais orientandos.

Art. 19º A designação dos professores orientadores será realizada através de
um processo de livre escolha entre alunos e professores.
§ 1º: Caso o aluno não consiga um professor orientador, a Comissão de
Trabalho de Conclusão de Curso fará a indicação, observando a carga de
orientação de monografias de cada professor.
§ 2º: A indicação dos professores orientadores deverá atender a área de
interesse dos professores.
Art. 20º A responsabilidade pelo resultado final do trabalho final do curso é do
aluno que o elaborou, o que não exime o professor orientador de desempenhar
as suas atribuições acadêmicas.
Art. 21º Os alunos em fase de elaboração da monografia/relatório de estágio
terão, junto à Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso, os seguintes
deveres:
•

Comparecer às reuniões convocadas pela CTCC, bem como as
convocadas pelo seu orientador para fazer jus à frequência mínima
da disciplina Monografia ou Relatório de Estágio. As frequências e as
faltas deverão ser registradas pela Comissão de Trabalho de
Conclusão de Curso e o professor orientador, em formulário próprio;

•

Comunicar, por escrito, à Comissão de Trabalho de Conclusão de
Curso, as mudanças de projeto ou de professor orientador, se
houver.

•

Cumprir com o calendário divulgado pela Comissão de Trabalho de
Conclusão de Curso para a entrega do projeto e da versão final da
monografia;

•

Procurar a coordenação da Biblioteca Central para a emissão da
ficha catalográfica da monografia.

•

Apresentar a versão final de sua monografia ou relatório de estágio
supervisionado de acordo com o presente regulamento em meio
digital para a Comissão de Trabalho de Conclusão Curso, de acordo
com o calendário vigente.

Art. 22º A versão final da monografia ou relatório de estágio supervisionado
deverá ser entregue em 3 (três) cópias físicas e/ou em meio digital para os
membros da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso.
Art. 23º O orientador é responsável pela verificação do plágio, antes da
submissão à Comissão de Trabalho de Conclusão do Curso. Caso a
Comissão detecte a existência do plágio, o aluno será sumariamente
reprovado com nota zero na disciplina.

Art. 24º O prazo final para depósito da monografia ou relatório de estágio
supervisionado será definido de acordo com o calendário acadêmico da
UFRPE.
Art. 25º O prazo para a realização da defesa da monografia ou relatório de
estágio supervisionado será definido pela Comissão de Trabalho de
Conclusão de Curso, conforme calendário pré-estabelecido.
Art. 26º Após a defesa o aluno terá 5(cinco) dias para entregar uma nova
versão digital e uma versão em capa dura.
Art. 27º Os professores orientadores terão, junto à Comissão de Trabalho de
Conclusão de Curso, as seguintes obrigações referentes ao processo de
desenvolvimento da monografia:
•

Entregar, semestralmente, a lista de frequência da disciplina
monografia ou Estágio Supervisionado/Relatório de Estágio,
devidamente assinada;

•

Assinar o projeto e a versão final da Monografia/Relatório de Estágio
de seus orientandos nos prazos definidos pela Comissão de
Monografia;

•

Receber seus alunos-orientandos;

•

Preencher e assinar, junto com os demais membros da banca
examinadora, a ficha de avaliação da monografia ou relatório de
estágio supervisionado;

•

Comunicar, por escrito, à Comissão de Trabalho de Conclusão de
Curso, a desistência ou o impedimento de orientar o aluno.

SEÇÃO V – DA AVALIAÇÃO
Art. 28º A versão final da monografia ou relatório de estágio supervisionado
será julgada por uma banca examinadora e de acordo com este regulamento.
§ 1º: A banca será composta por três membros nomeados pela
Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso, a qual será presidida pelo
professor orientador.
§ 2º: A banca será formada pelo professor orientador e dois
componentes da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso ou pelo
orientador, um componente da Comissão de Trabalho de Conclusão do Curso
e outro participante indicado pelo orientador.

Art. 29º A Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso divulgará o seu
calendário semestral, de acordo com o calendário acadêmico da UFRPE no
início do semestre. O calendário fixará as datas para entrega das monografias
ou relatórios de estágio supervisionado, designação das bancas e data limite
para defesa oral e determinação dos resultados. A Comissão de Trabalho de
Conclusão do Curso dará conhecimento do seu calendário à Coordenação do
Curso.
Art. 30º Se a entrega e defesa oral da monografia ou relatório de estágio
supervisionado não forem realizadas no período determinado pelo calendário
acadêmico, esse fato resultará em reprovação. As disciplinas Monografia ou
Estágio Supervisionado/Relatório de Estágio são reguladas pelo limite de
tempo de conclusão e de quantidade de reprovações, onde os discentes
poderão ser penalizados, conforme a Resolução do CEPE Nº 154/2001 desta
universidade.
Parágrafo Único: As monografias ou relatórios de estágio supervisionado
serão entregues à Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso após os
prazos estipulados pelo calendário em curso, serão examinadas de acordo com
as datas estabelecidas no calendário do semestre letivo seguinte e o discente
deverá fazer uma nova matrícula na disciplina.
Art. 31º Após o recebimento dos trabalhos, a Comissão de Trabalho de
Conclusão de Curso divulgará a composição das bancas, conforme sugestão
do orientador, e a data para defesa oral em local e horário previamente fixado e
divulgado pela Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso, em sessão
aberta ao público.
§ 1º O tempo de defesa é de, no máximo, 20 (vinte) minutos.
§ 2º Somente os membros da Banca Examinadora poderão arguir o
discente após sua apresentação.
§ 3º Concluída a sessão de defesa e arguição, a Banca Examinadora se
reunirá isoladamente para proceder ao julgamento da monografia ou relatório
de estágio supervisionado.
Art. 32º O julgamento da monografia ou relatório de estágio supervisionado
será efetuado individualmente por cada membro da banca examinadora e darse-á de acordo com os seguintes critérios:
•

Criatividade e importância do trabalho no âmbito das Ciências
Econômicas;

•

Conteúdo técnico científico;

•

Apresentação e redação.

Art. 33º O discente que obtiver nota menor que 7,0 (sete) ou uma das notas de
algum dos membros da Banca Examinadora seja zero, terá seu trabalho monografia ou relatório de estágio supervisionado - reprovado.
Art. 34º A atribuição da nota final dar-se-á pelo cálculo da média das notas
atribuídas por cada membro da banca examinadora em sua ficha de avaliação.
Art. 35º As monografias ou relatórios de estágio aprovados serão colocados à
disposição do público em geral através dos canais de publicação e divulgação
institucionais.
Art. 36º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Coordenação
Didática do Curso de Bacharelado em Ciências Econômicas mediante parecer
da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso.

Anexo 1 – Roteiro para projeto de pesquisa
Art. 12º - A monografia deverá ser digitada em fonte Times New Roman ou
Arial, tamanho 12, espaço 1,5, impressa em folha tamanho A4 e encadernada
para a entrega à banca examinadora. As margens da folha deverão ser de 3
cm nas margens superior e esquerda e de 2 cm nas margens inferior e direita.
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• Problemática

Nesta página apresente o contexto no qual o problema da pesquisa
está inserido. Lembre-se que a função desta parte do TCC é justamente
situar o problema que você deseja estudar. Elabore um texto partindo do
geral para o específico e ao final apresente em negrito seu problema para
destacá-lo.
Procure elaborar um texto com lógica (começo, meio e fim). Lembrese que você precisa apresentar evidências (demonstrar que o problema
existe - onde e como).
Lembre-se não se admite cópias! Escreva um texto baseado nas
informações que você possui, apresentando dados, citações e evidências
que comprovem a existência daquilo que você deseja pesquisar.
Tente escrever um texto com no mínimo uma página. Não será
admitido uma problemática com menos de uma página.

• Hipótese

A hipótese ou hipóteses da pesquisa são respostas provisórias a
questão da pesquisa. Por isso analise bem sua questão e tente estabelecer
uma relação de causa e efeito para a hipótese de trabalho.
Não esqueça que sua hipótese precisa ser clara, objetiva e exequível.
Lembre-se também que a resposta precisa ter relação com a
pergunta.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Exprime o que se deseja com o trabalho, especificamente com a
questão.
Está ligado a uma visão global e abrangente do tema. Relaciona-se com
o conteúdo intrínseco, quer dos fenômenos e eventos, quer das ideias
estudadas. Vincula-se diretamente à própria significação da tese proposta pelo
projeto. Deve iniciar com um verbo de ação.
Lembre-se que ele se escreve iniciando-se com um verbo no infinitivo.
A sugestão que faço é que utilizem a própria questão, antecedida do
verbo que exprima o que vocês desejam fazer.

3.2 Objetivos específicos

Diz respeito a como atingir o objetivo geral! É também expresso em
verbos no infinitivo.
Apresentam caráter mais concreto. Têm função intermediária e
instrumental, permitindo de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicar
este a situações particulares.
Construa no máximo três objetivos. Não esqueça de que os objetivos
específicos precisam contemplar as variáveis presentes na hipótese.

4. Justificativa

A justificativa consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das
razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que tornam importante
a realização da pesquisa.
Deve enfatizar:
1- o estágio em que se encontra a teoria respeitante ao tema;
2- as contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer: confirmação geral,
confirmação na sociedade particular em que se insere a pesquisa,
especificação para casos particulares, clarificação da teoria, resolução de
pontos obscuros;
3- a importância do tema do ponto de vista geral;
4- a importância do tema para casos particulares em questão;
5- possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade abarcada pelo
tema
proposto;
6 – a experiência ou relação do pesquisador em relação ao que se está
estudando

A justificativa difere da revisão da bibliografia e, por este motivo, não apresenta
citações de outros autores.

OBS: A justificativa não deve ultrapassar duas páginas, porém não
pode ter menos de uma.

5. Referencial teórico

O referencial teórico é o trecho da monografia onde o autor, com suas
próprias palavras, reproduz os conhecimentos já existentes na literatura e
serão fundamentais para o entendimento do estudo realizado.
A ciência lida com conceitos, isto é, termos simbólicos que sintetizam as
coisas e os fenômenos perceptíveis na natureza, no mundo psíquico do
homem ou na sociedade, de forma direta ou indireta. Para que se possa
esclarecer o fato ou fenômenos que se está investigando a ter possibilidade de
comunicá-lo, de forma não ambígua, é necessário defini-lo com precisão.
Os termos precisam ser especificados para a compreensão de todos.
Para definir estes termos você precisa: olhar quais são os conceitos
dentro da questão, das hipóteses e dos objetivos que devem ser esclarecidos
e discutidos no trabalho. Para fazer isto é necessário saber quais são os
autores que discutem esses termos.
Não esqueça de fazer referência as ideias desses autores conforme
orientam as normas da ABNT. Cuidado com os plágios.
Outro lembrete importante é que cada conceito ou termo que for
necessário discutir isto deve ser feito através de subtópicos, ou seja, criar
subtítulos que exprimam o que se quer discutir com aquele conceito.
Lembre-se não existe referencial teórico sem citação.

6. Metodologia

Metodologia é o conjunto de métodos e técnicas utilizados para a
realização de uma pesquisa. Nesta etapa o pesquisador indica como pretende
executar a pesquisa. Existem duas abordagens de pesquisa, a qualitativa, de
que

maneira

pretende

coletar

e

analisar

os

dados

qualitativos

(observação/entrevistas, etc.) e a quantitativa, de que maneira pretende coletar
dados.. Porém é possível abordar o problema da pesquisa utilizando as duas
formas.
O pesquisador deve apresentar o método a ser utilizado para a
execução da pesquisa. Conforme área de atuação, utilizar os seguintes:

6.1 Local da pesquisa

Descreva o local onde será realizada a pesquisa, características, etc.

6.2 Sujeitos da pesquisa

Defina quem são os sujeitos da pesquisa, quantos, quais os critérios de
escolhas para seleção destes sujeitos.

6.3 Instrumentos de coleta de dados

Coleta de dados: são os instrumentos específicos que ajudam no
alcance dos objetivos almejados. As técnicas de coleta de dados mais comuns
são:
a) questionários (instrumento de coleta de dados que dispensa a presença do
pesquisador);

b) formulários (instrumento de coleta de dados com a presença do
pesquisador);
c) entrevistas (estruturada ou não estruturada);
CRONOGRAMA???

Referências

Não esqueça de colocar aqui todo documento citado, conforme as norma
10520 da ABNT.

Exemplo:

ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. São Paulo: Editora
Atlas, 2008.

ANEXOS

Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação,
comprovação e ilustração.

Os anexos são elementos pós-textuais nos quais o autor apresenta um
conteúdo que não foi confeccionado por ele. São exemplos de apêndices:
formulários de pesquisa, resultados de pesquisas alheias, normas, catálogos,
mapas, fotografias cedidas pela instituição, etc.

APÊNDICE

Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua
argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho.

Os apêndices são os elementos pós-textuais nos quais o autor apresenta o
conteúdo que ele mesmo compôs, mas não considerou oportuno adicioná-lo no
texto. São infindáveis os conteúdos que podem vir em apêndices. Alguns
exemplos são: formulários de pesquisa, respostas de questionários, memorial
de cálculo, detalhes de projeto, etc.
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Anexo 3
Quadro de sugestão de avaliação do TCC e de sua apresentação
•

CONTEÚDO
• Sobre o TÍTULO
Descreve adequadamente o conteúdo?
( ) Sim
( ) Não
Sugestão de título (se pertinente):

É claro?
( ) Sim
( ) Não

É longo demais?
( ) Sim) (sugira novo título abaixo)
( ) Não

•

Sobre o RESUMO
Inclui objetivos, métodos, resultados e
Possui Resumo?
conclusões?
( ) Sim
( ) Sim
( ) Não
( ) Não
• Sobre a REVISÃO DE LITERATURA
Descreve o estado atual de
Abrange títulos e
conhecimento sobre o
autores clássicos e
assunto?
atuais?
( ) Sim
( ) Sim
( ) Não
( ) Não

Os objetivos são claros?
( ) Sim
( ) Não

Os estudos são
mencionados
criticamente?
( ) Sim
( ) Não

É longo demais?
( ) Sim
( ) Não

Está bem
organizada?

Justifica os objetivos?

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

A redação é
boa?

Cita artigos de revistas
científicas suficientes?

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

• Sobre a METODOLOGIA
É descrita adequadamente?
Faltam informações?
( ) Sim
( ) Sim
( ) Não
( ) Não

Inclui considerações éticas?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não se aplica

• Sobre os RESULTADOS/DISCUSSÃO
Relacionam-se com a metodologia
São apresentados claramente?
adotada?
( ) Sim
( ) Sim
( ) Não
( ) Não
Relacionam-se com os
objetivos?
( ) Sim
( ) Não

Relacionam-se com a revisão de
literatura?
( ) Sim
( ) Não

Cabe mais análise?
( ) Sim
( ) Não

Apontam limites do
trabalho?
( ) Sim
( ) Não

• Sobre as CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS
São claras?
São relevantes?
Relacionam-se com o caso estudado?
( ) Sim
( ) Sim
( ) Sim
( ) Não
( ) Não
( ) Não
• Sobre as REFERÊNCIAS
São pertinentes?
São atualizadas?
( ) Sim
( ) Sim
( ) Não
( ) Não
•

São suficientes?
( ) Sim
( ) Não

Sobre REDAÇÃO E FORMATAÇÃO
O te to obedece ao
Há coerência e As seções dividem

A formatação é adequada
( ) Sim
( ) Não

É necessária uma revisão

tamanho má imo e
igido?
( ) Sim
( ) Não

clareza?

adequadamente o te to?

ortográfica e gramatical?

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

( ) Sim
( ) Não

Legendas e títulos de tabelas,
ilustrações e afins são
adequados?
( ) Sim
( ) Não
•

Sobre APRESENTAÇÃO
Clareza e propriedade no uso da
linguagem?
( ) Sim
( ) Não

Fontes de tabelas, ilustrações e afins
são mencionados no corpo do te to?

Tabelas, ilustrações e
afins são pertinentes?
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( ) Não
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( ) Não

Domínio dos
conteúdos
( ) Sim
( ) Não

Comunicação/clareza/objetividade
( ) Sim
( ) Não

