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INTRODUÇÃO 

Este manual tem como objetivo principal, orientar alunos e professores de TCC 

e orientadores na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Além da 

importância dessa atividade para a formação do aluno, cumpre uma das diretrizes da 

matriz curricular do curso de Serviço Social, determinada pelo Ministério da Educação. 

Considerando-se ainda, a obrigatoriedade do TCC para a conclusão do curso. 

O TCC é um trabalho científico e como tal deve ser elaborado com rigorosidade 

metodológica adequada ao campo da ciência no qual está inserido. Sua construção é 

uma etapa fundamental na formação científica do discente, pois demonstra se o mesmo 

desenvolveu competências acadêmicas mínimas para sua atuação profissional após a 

graduação. Portanto, o TCC deve ser também priorizado no processo de formação 

profissional, não sendo relegado a algo de menor valor, ou como uma tarefa meramente 

burocrática e desinteressante necessária para finalização do curso. 

A construção do Trabalho de Conclusão de Curso como requisito para conclusão 

de cursos na Faculdade Uninassau-Aliança é desenvolvida em dois momentos: o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa e apresentação pública do Projeto (Disciplina 

Trabalho de Conclusões de Cursos I) e redação e apresentação pública da Monografia 

(Disciplina Trabalho de Conclusões de Cursos II). As disciplinas são regidas por um 

professor metodológico titular da disciplina e professores orientadores de conteúdo. 

O Trabalho de Conclusão de Curso é uma Disciplina Obrigatória. Está 

regulamentada pelo Parecer CNE/CES 1.363 de 2001, pela Resolução CNES/CES 15, de 

13 de março de 2002, que Estabelece as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço 

Social. 

Esse Manual foi produzido baseado no Regulamento de Trabalho de Conclusão 

de Curso da Faculdade Uninassau-Aliança Número PED-RGU-3313 de 2017. 

Art. 1º- O Trabalho de Conclusão de Curso é componente curricular obrigatório 

dos cursos superiores oferecidos pela Faculdade Uninassau-Aliança, sendo requisito 

básico para a obtenção de título de Bacharel do curso de Serviço Social. 

Art. 2º- A apresentação escrita e oral do Trabalho de Conclusão de Curso I e II 

será obrigatória e integrante das atividades acadêmicas dos cursos de graduação. 
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Este documento serve como guia orintador para a importante etapa de 

elaboração do TCC. Nele estão contidas orientações básicas dos processos 

administrativos e pedagógicos adtados pela Faculdade Uninassau-Aliança para 

normatizar a elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, contendo uma visão geral 

dos trâmites necessários, as competências dos alunos e orientadores, orintações sobre 

projeto de pesquisa e elaboração da monografia, e os critérios fundamentais de 

avaliação dos trabalhos. 

Espera-se que a partir das orintações deste documento o processo de elaboração 

dos trabalhos de conclusão de curso seja facilitado transcorrendo com objetividade, 

clareza e eficiência, atendendo com rigor as comptências acadêmicas necessárias para 

essa tão importante etapa de formação e aprimoramento científico de discentes e 

docentes. 

 

 

 

1- ORIENTAÇÕES DO TCC NA INSTITUIÇÃO 

Todos os alunos do curso de Serviço Social da Faculdade Uninassau-Aliança para 

finalização de sua graduação devem submeter à instituição uma monografia como 

produto final do seu trabalho de conclusão de curso (TCC). 

Mais que um mero documento escrito, o TCC é um processo rico de 

aprendizagem, onde o aluno com ajuda de seu professor orientador desenvolve 

habilidades acadêmicas fundamentais para sua formação humana, científica e 

profissional. 

O trabalho pode ser desenvolvido em dupla ou individualmente, sempre com 

orientação de professores da instituição dentro de um processo regularmente 

formalizado que será acompanhado sistematicamente pela Coordenação do Curso de 

Serviço Social. Ressalta-se que a definição da composição dupla ou individual para 

produção do TCC será de competência e decisão da Coordenação do Curso alinhada com 

a Coordenação Acadêmica e Direção da Unidade. 

Como processo, o Trabalho de Conclusão de Curso inicia-se na disciplina TCC I, 

onde os alunos, com auxilio do professor orientador, terão a oportunidade de elaborar 
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o Projeto de Pesquisa que norteará todo o processo. O sucesso de um TCC depende 

então da qualidade do projeto de pesquisa construído na disciplina TCC I. Nesse 

sentido, o aluno só poderá ser aprovado nesta disciplina e seguir adiante para o TCC II 

se seu projeto for positivamente qualificado apresentando os elementos essenciais de 

uma pesquisa, a saber: delimitação de um tema específico, objetivos (geral e 

específicos), hipóteses (quando aplicáveis), justificativa, metodologia, cronograma, 

referências e orçamento (opcional) de forma coerente e adequada com os princípios 

epistemológicos da área de conhecimento onde se insere. 

Na disciplina TCC II os alunos executarão o projeto de pesquisa sob auxilio do 

professor orientador que os ajudarão na construção da monografia. A mesma será então 

o principal meio de publicação dos resultados e produto final da disciplina TCC I. 

 

Art. 3º- Para elaboração e defesa do trabalho compreendem a ser seguintes fases: 

I. Estar matriculado na disciplina que permita o desenvolvimento do TCC; 

II. Escolha do tema, do orientador e do projeto inicial, o qual deve ser 

submetido ao coordenador para validação; 

III.  Elaboração na versão preliminar do Projeto de Pesquisa (para TCCI) e da 

Monografia (para TCCII), para discussão e análise com o professor-

orientador; 

IV. Elaboração do trabalho, respeitando o cronograma estabelecido com o 

orientador; 

V. Entrega do Trabalho final ao orientador devidamente organizado, 

segundo padrão estabelecido nesse manual, em 01 (uma) via em mídia 

(CD-ROM) e três vias impressas, em data a ser determinada pela 

Coordenação do Curso; 

VI. Realizar a defesa perante banca examinadora; 

VII. Submissão da versão final para depósito no REPOSITORIVM – Tornando 

público o trabalho do aluno; 
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Art. 4º- o aluno deve apontar o orientador da sua monografia no início do semestre, 

conforme cronograma acadêmico, depositando junto à Coordenação de Curso, a carta 

de aceite de orientação devidamente preenchida (Anexo 01); 

§ 1º Ao assinar a carta oficial de orientação do TCC, o professor estará aceitando a 

indicação para orientação. 

§ 2º Os orientadores, uma vez designados, somente poderão ser substituídos mediante 

aprovação da coordenação de curso. A mudança não deverá ser procedida em período 

inferior a 30 (trinta) dias após início do semestre. 

A mudança de tema do trabalho somente pode ocorrer com a aprovação do 

Coordenador de Curso, a partir de proposta do aluno ou do professor orientador, com 

parecer conclusivo deste. Caso isso ocorra, a estrutura formal da mesma deve seguir os 

critérios estabelecidos nas normas da ABNT, bem como deste Manual. 

O aluno deverá entregar a versão preliminar do trabalho para análise do 

orientador, caso seja aprovado, o aluno poderá prosseguir com as demais etapas do 

trabalho. Caso não seja aprovado, o aluno terá um prazo máximo de 15 (quinze) dias 

letivos para reformulação e reapresentação do mesmo. 

 

 

 

2- COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DE CURSO 

I. Tomar decisões administrativas necessárias ao desenvolvimento do processo de 

TCC; 

II. Designar os integrantes das bancas examinadoras, que obrigatoriamente deve 

ter em sua composição: 

a. Orientador; 

b. Um professor do curso; 

c. Um professor que não componha o corpo docente do curso, mas que atue em 

cursos da área afim ou correlata. 

III. Definir as bancas com auxílio do NDE do curso e, em hipótese alguma deverá a 

banca ser definida pelo orientador e/ou aluno interessado; 
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IV. Definir os professores que tratam os itens b e c anteriores, garantindo que 

preferencialmente devem ser aderência a área do curso ou tema desenvolvido 

no TCC, sendo que as atas de reuniões destas definições deverão ficar arquivadas 

para futura consulta; 

V. Designar os professores-orientadores no início de cada semestre letivo, para 

atuarem no processo de elaboração, execução, acompanhamento e julgamento 

do TCC; 

VI. Sugerir medidas que visem ao aprimoramento das atividades do TCC; 

VII. Convocar e dirigir reuniões com os professores-orientadores, com vistas à 

melhoria do processo de TCC; 

VIII. Avaliar previamente os temas e objetivos propostos para o TCCs de forma que 

estes tenham real caráter científico ou tecnológico e não se limitem a revisões 

bibliográficas; 

a. A ficha avaliativa deverá ser arquivada pela coordenação do curso; 

b. Para fins de autorização deve-se considerar a importância científica do tema 

bem como as condições de infraestrutura necessárias e formação do discente 

e docente orientador; 

c. Trabalhos que objetivem somente revisões bibliográficas da literatura, que 

não apresentem estudo de dados (pesquisa de conteúdo), ou seja, os do tipo 

“Review” devem se limitar a 35% do número de TCCs apresentados pelos 

alunos no semestre, devendo constar a devida justificativa da ficha avaliativa. 

IX. Após a defesa do TCC, caberá ao coordenador orientar sobre a obrigatoriedade 

de submissão do trabalho na plataforma online do REPOSITORIVM, bem como, 

coletar a assinatura do aluno no termo de cessão de direitos para publicação 

(anexo 02); 

X. Torna-se de integral responsabilidade do coordenador a submissão ao 

REPOSITORIVM dos TCCs que tiverem suas notas liberadas no portal do aluno; 

XI. As notas referente ao TCC somente serão divulgadas após a entrega da versão 

final do TCC ao coordenador, assinatura do termo de submissão e confirmação 

da submissão ao REPOSITORIVM. 
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3- COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR DE TCC 

I. Organização dos aspectos práticos da disciplina, como: organização de horários 

de acompanhamento de orientação, organização de apresentação oral e escrita, 

normas de submissão, além do acompanhamento da orientação tanto com o 

aluno quanto com o professor orientador de conteúdo; 

II. Em conjunto com a coordenadora do curso, organizar reuniões periódicas com 

os professores orientadores de conteúdo; 

III. Orientar aspectos metodológicos tanto para os alunos quanto aos professores 

orientados. 

 

 

 

4- COMPETÊNCIAS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

I. Orientar os acadêmicos na escolha do tema e na elaboração e execução do TCC, 

sob o trabalho acadêmico escolhido; 

II. Participar de reuniões, convocadas pela coordenação de curso, para análise do 

processo de TCC, assim como da avaliação dos alunos e do processo abrangente 

de sua formação profissional; 

III. Emitir relatórios periódicos, parciais e finais, sob o desempenho e a avaliação dos 

alunos, com vistas ao TCC; 

IV. Marcar dia, hora e local da realização do TCC, mediante a apresentação do 

trabalho de conclusão de curso escolhido, perante banca examinadora; 

V. Cabe ao professor orientador à avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso e a 

atribuição da primeira nota do aluno (1ª avaliação). Quando o professor 

orientador emitir parecer negativo, deve ser oferecida, ao aluno, oportunidade 

de correção das falhas, cabendo ao professor orientador proporcionar todos os 

meios ao seu alcance para que o resultado possa concluir, com êxito, suas tarefas 

relativas ao TCC. 



FACULDADE UNINASSAU - ALIANÇA 
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA TCC DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

8 
 

 

 

 

5- COMPETÊNCIAS DO ALUNO ORIENTADO 

I. Comparecer às aulas e atividades de orientação do TCC (I e II) com no mínimo 

75% de frequência; 

II. Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de Curso ou pelo seu 

professor orientar, ou professor de TCC; 

III. Manter contatos semanais ou quinzenais com seu professor orientador, para 

discussão do trabalho acadêmica em desenvolvimento, periodicidade a ser 

acordada entre orientador e orientado;  

IV. Elaborar o projeto de pesquisa na disciplina TCC I e apresentá-lo ao professor 

orientador, dentro dos prazos estabelecidos;  

V. Elaborar monografia na disciplina TCC II sob orientação do professor orientador 

dentro dos prazos estabelecidos;  

VI. Cumprir o calendário divulgado pela Coordenação do Curso, para entrega dos 

Projetos de Pesquisa e monografias; 

VII. Elaborar a versão final do seu Projeto de Pesquisa e Monografia, obedecendo às 

normas e instruções deste manual, aprovadas pelos órgãos colegiados; 

VIII. Emitir três cópias do projeto de pesquisa, referente a disciplina de TCC I, e três 

cópias da monografia, referente a disciplina de TCC II, para banca examinadora; 

IX. Comparecer em dia, hora e local determinados pela Coordenação do Curso, para 

apresentar defender seu TCC, perante banca examinadora; 

X. Deverá entregar em mídia arquivo em PDF, contendo o trabalho conforme 

normas de confecção do curso, sem que este contenha capa, contracapa e verso 

com a ficha catalográfica, ou seja, não poderá ser adicionado a estes os 

elementos constantes no anexo 03, pois estes serão preenchidos 

automaticamente na submissão ao Repositório. 

XI. Encaminhar a versão com as correções sugeridas pela banca (se houver) ao 

coordenador do curso, bem como assinatura do termo para disponibilização e 

submissão do trabalho no REPOSITORIVM de documentos; 
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XII. Os alunos utilizarão a nomeação dos arquivos da seguinte forma: Arquivo 

SOBRENOME_SERVIÇO SOCIAL_ALIANÇA.pdf (sobrenome do aluno, curso e 

unidade do grupo que pertence). 

 

 

 

6- PROCESSO DE ORIENTAÇÃO 

As orientações abaixo deverão ser atendidas e seguidas rigorosamente pelos 

professores e alunos, visando padronizar os procedimentos administrativos e 

pedagógicos dos trabalhos de conclusão de curso dentro da Instituição. 

 

6.1- TCC I 

 O aluno deve escolher o tema no TCC I que continuará no TCC II sendo 

desenvolvido, sob orientação do professor orientador; 

 Os encontros de orientações deverão ser presenciais de acordo com agenda pré-

estabelecida entre professor e aluno, não sendo consideradas orientações 

formais aqueles realizadas por e-mail, web-conferência, telefone, outros meios 

de comunicação; 

 As orientações formais mediante os encontros presenciais serão registradas em 

formulário padrão e entregues mensalmente à coordenação do curso (anexo 

04); 

 Os encontros serão computados como frequência, onde o aluno deverá 

participar no mínimo de 75% das atividades; 

 O aluno deverá participar da orientação sempre munido das questões e dúvidas 

a serem tratadas com o orientador, ou seja, não deverá participar dos encontros 

de orientação sem estar preparado; 

 Caso o processo de orientação não se realize por ausência, falta de 

comprometimento, impossibilidade do orientador ou orientando, ou quaisquer 

outras razões a parte prejudicada deverá informar por escrito à coordenação do 

curso os fatos ocorridos para que este tome providências e evite problemas de 

continuidade do processo; 
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 Cada professor orientador poderá orientar no máximo 10 trabalhos; 

 Cada professor orientador poderá distribuir as horas de orientação como desejar 

sempre combinando com o aluno; 

 O trabalho de TCC I deve estar de acordo com as normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis à elaboração de projetos de pesquisas; 

 

6.2- TCC II 

 Os encontros de orientações deverão ser presenciais de acordo com agenda pré-

estabelecida entre professor e aluno, não sendo consideradas orientações 

formais aqueles realizadas por e-mail, web-conferência, telefone, outros meios 

de comunicação; 

 As orientações formais mediante os encontros presenciais serão registradas em 

formulário padrão e entregues mensalmente à coordenação do curso (anexo 

05); 

 Os encontros serão computados como frequência, onde o aluno deverá 

participar no mínimo de 75% das atividades; 

 O aluno deverá participar da orientação sempre munido das questões e dúvidas 

a serem tratadas com o orientador, ou seja, não deverá participar dos encontros 

de orientação sem estar preparado; 

 Caso o processo de orientação não se realize por ausência, falta de 

comprometimento, impossibilidade do orientador ou orientando, ou quaisquer 

outras razões a parte prejudicada deverá informar por escrito à coordenação do 

curso os fatos ocorridos para que este tome providências e evite problemas de 

continuidade do processo; 

 Cada professor orientador poderá orientar no máximo 10 trabalhos; 

 Cada professor orientador poderá distribuir as horas de orientação como desejar 

sempre combinando com o aluno; 

 O trabalho de TCC II deverá estar de acordo com as normas da ABNT aplicáveis à 

elaboração de monografias; 

 Cada Monografia deve ter no mínimo 40 páginas incluindo anexos e apêndices. 
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7- PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TCC 

7.1- TCC I 

Para a avaliação de TCC I o professor orientador deverá solicitar a elaboração do 

Projeto de Pesquisa que será avaliado em duas unidades com as notas de 0 a 10, 

correspondentes às avaliações do primeiro e segundo unidades. 

A nota da primeira avaliação será atribuída pelo professor orientador e o 

professor de TCC em conjunto, onde somam as duas notas (de 0 a 10) e divide por dois 

que para aprovação o aluno deverá obter a nota igual ou superior a 7,0 (sete). Para essa 

primeira avaliação será solicitada aos alunos os seguintes elementos do projeto: Capa, 

Folha de Rosto, Folha de Aprovação, Sumário, Delimitação do Tema, Objetivos, 

Hipóteses, Justificativa, Referencial Teórico, Referências e aplicação das normas de 

ABNT, serão avaliados também a pontualidade e compromisso dos alunos nas 

orientações, a qualidade do conteúdo apresentado e a porcentagem de plágio no 

projeto apresentado. 

Para a segunda avaliação, as notas serão avaliadas pela banca examinadora e 

atribuídas notas de 0 a 10. Nessa segunda unidade serão avaliados os seguintes 

elementos: Metodologia utilizada no Projeto, Cronograma, Referências, Aplicação das 

Normas de ABNT, bem como a Apresentação Oral, onde será observado e avaliado a 

Apresentação, a Contextualização, Arguição, Nível de Profundidade do Assunto e 

Clareza na Apresentação, bem como o tempo de apresentação, esse de 10 minutos para 

cada aluno, em caso de dupla e 20 minutos para apresentação individual. 

Para o aluno ser aprovado na disciplina de TCC I, deverá defender o TCC, perante 

banca examinadora designada pela Instituição, nas datas e horários estabelecidos pela 

Coordenação do Curso, e obter média da nota de 1ª e 2ª avaliações igual ou superior a 

7,0 (Sete). 

 

7.2- TCC II 
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Para a avaliação de TCC II o professor orientador deverá solicitar a elaboração da 

monografia que será avaliado em duas unidades com a nota de 0 a 10, correspondente 

às avaliações de primeira e segunda unidade. 

A nota da primeira avaliação será atribuída pelo professor orientador e o 

professor de TCC em conjunto, onde somam as duas notas (de 0 a 10) e divide por dois 

que para aprovação o aluno deverá obter a nota igual ou superior a 7,0 (sete). Para essa 

primeira avaliação será solicitada aos alunos os seguintes tópicos da monografia: 

Elementos Pré-textual (capa, folha de rosto, folha de aprovação, agradecimentos, 

dedicatória, epígrafe, sumário), Introdução, Metodologia, Referências, Assiduidades e 

Comprometimento nas orientações, Qualidade do conteúdo apresentado, Normas da 

ABNT, bem como as porcentagens de plágio apresentado na monografia. 

Para a segunda avaliação, as notas serão avaliadas pela banca examinadora e 

atribuídas notas de 0 a 10. Nessa segunda unidade serão avaliados os seguintes tópicos: 

 Apresentação, Forma e Estilo; 

 Introdução e Revisão Literária; 

 Material e Métodos; 

 Desenvolvimento (Resultados e Discussões) e Conclusão; 

 Aplicação das Normas de ABNT; 

  Apresentação Oral (Apresentação, Contextualização, Arguição, Nível de 

Profundidade do Assunto e Clareza) 

A apresentação oral tem um tempo de apresentação, esse de 10 minutos para 

cada aluno, em caso de dupla e 20 minutos para apresentação individual. 

Para aprovação do aluno na disciplina de TCC II, deverá defender o TCC, perante 

banca examinadora designada pela Instituição, nas datas e horários estabelecidos pela 

Coordenação do Curso, e obter média da nota de 1ª e 2ª avaliações igual ou superior a 

7,0 (Sete). 

 

7.3- Banca Examinadora 

Após aprovação do TCC (I e II) pelo professor orientador, a Coordenação do 

Curso marcará data, hora e local para defesa perante banca examinadora. Os membros 

da banca examinadora são convidados pela Coordenação de Curso e têm um prazo de 
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quinze dias para procederem à leitura e análise dos trabalhos acadêmico-científicos que 

irão julgar. 

A composição da banca examinadora, obrigatoriamente, deve ter em sua 

composição o Orientador, um professor do curso e um professor que não componha o 

corpo docente do curso, mas que atue em cursos de área afim ou correlatada. 

Tanto o professor do curso, como o professor que não componha o corpo do 

curso, receberão um contive da Coordenação do Curso para composição de Banca 

Examinadora. Que no final das Bancas os convidados receberão uma Declaração de 

Participação como Avaliador em Banca Examinadora. 

 

7.4- Avaliação da Banca Examinadora 

Será considerado aprovado pela Banca Examinadora o trabalho que obtiver a 

nota igual ou superior a 7,0 (sete); e reprovado o trabalho que não for entregue à Banca 

Examinadora no prazo estabelecido (15 dias antes da defesa) ou obtiver nota menor que 

7,0 (sete) não cabendo recursos para estes casos. No caso de plágio, existirá reprovação 

imediata. 

Após apresentação do TCC (TCC I e TCCII), os conceitos, considerações e notas 

de apresentação serão divulgados juntamente com as orientações de correções 

propostas pela banca. 

Ciente do conceito atribuído ao trabalho, o aluno deverá providenciar as 

correções e sugestões apresentadas junto com seu orientador entregando o trabalho 

final corrigido no prazo, de no máximo, 15 dias após defesa do trabalho. 

O trabalho aprovado definitivamente deverá ser encaminhado à Coordenação 

de Curso no seguinte meio: Um CD com capa, contendo o trabalho em arquivo PDF (sem 

a capa, contra capa e ficha catalográfica – pois serão preenchidos automaticamente na 

submissão ao Repositório) com a nomeação do arquivo da seguinte forma: 

SOBRENOME_SERVIÇO SOCIAL_ALIANÇA.pdf (onde o sobrenome a ser colocado é o do 

aluno). 

As notas finais referentes ao TCC somente serão divulgadas/publicadas após a 

entrega da versão final do TCC ao coordenador do curso, assinatura do termo que trata 

o item acima e confirmação da submissão ao REPOSITORIVM. 
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8- ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

PESQUISA 

O pressuposto essencial para elaboração de uma monografia inicia-se com a 

elaboração de um projeto de pesquisa. É impossível uma pesquisa sem que se faça antes 

o seu projeto que consiste no planejamento das diversas e etapas a serem seguidas com 

a definição da metodologia a ser empregada ao longo da pesquisa. 

Os modelos dos projetos variam, mas essencialmente eles devem conter os 

seguintes elementos: 

 Delimitação do Tema: 

O resultado de uma pesquisa depende da adequada escolha do tema, ou seja, o 

problema a ser investigado. Um bom tema é aquele sobre o qual há fontes acessíveis 

aos interesses teóricos do pesquisador. 

O pesquisador precisa demonstrar um razoável grau de curiosidade, dispor de 

condições para alcançar amplitude e profundidade do problema, considerar a relevância 

do conteúdo abordado, bem como, avaliar o tempo que será disponibilizado para a 

realização da pesquisa. 

A delimitação do tema também chamada de problema ou situação-problema 

consiste na indicação, de modo breve, do assunto a ser pesquisado. Além de breve, esta 

indicação deve ser clara e precisa, tanto para o pesquisador quanto para o leitor. 

Uma delimitação deve ser a mais específica possível, definindo claramente o 

campo do conhecimento a que pertence o assunto, bem como o lugar e o período de 

tempo considerado na abordagem de estudo. 

 Objetivos (geral e específicos): 

É a espinha dorsal do projeto de pesquisa. O objetivo geral demonstra o que se 

pretende conseguir como resultado no final da investigação. Os objetivos específicos 

são objetivos intermediários necessários para se alcançar ao final da pesquisa o objetivo 

geral. 
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O enunciado dos objetivos deve iniciar sempre por um verbo no infinitivo 

exprimindo uma ação que precisa ser executada na pesquisa. Exemplos: estudar, 

analisar, questionar, comparar, introduzir, elucidar, explicar, discutir, apresentar, 

verificar, identificar, descrever, etc. 

 Hipóteses: 

É uma proposição que se faz na tentativa de verificar as possíveis respostas 

existentes para um problema de pesquisa. É uma suposição que antecede a constatação 

dos fatos sendo uma formulação provisória. Deve ser testada para que a sua validade 

seja determinada. Correta ou errada, de acordo ou contrária ao senso comum, a 

hipótese sempre conduz a uma verificação prática. 

Portanto, a hipótese é uma resposta antecipada, suposta, provável e provisória 

que o pesquisador levanta e que funciona como um guia para os passos seguintes do 

projeto e para o percurso da pesquisa. Pode ser confirmada ou não ao final da pesquisa, 

precisando ser testada para verificação de sua validade. 

 Justificativa: 

O pesquisador procura demonstrar o valor do seu objeto de estudo. Para tanto, 

destacará a relevância do assunto, tanto em termos acadêmicos quanto nos seus 

aspectos de utilidade social, mostrará a viabilidade do tema enquanto objeto de 

pesquisa e indicará as razões de ordem pessoal que o levaram a eleger este tópico do 

conhecimento. 

Deve ser regida a partir das seguintes perguntas: 

 O que esta pesquisa pode acrescentar à ciência onde se inscreve? 

(Relevância Crítica); 

 Que benefício pode trazer a comunidade, sociedade com a divulgação 

dos resultados? (Relevância Social); 

 O que levou o pesquisador a s interessar e, por fim, escolher por este 

tema? (Interesse). 

 Referencial Teórico: 

Parte principal e mais extensa da pesquisa. Deve conter a fundamentação teórica 

(usar os conceitos essenciais da teoria que visam explicar ou esclarecer o problema de 

pesquisa). Usar tópicos e subtópicos para fundamentar a pesquisa. 
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Fazer uso de citações diretas longas e curtas e citações indiretas, para reforçar e 

fundamentar as ideias apresentadas. 

 Metodologia: 

Deve-se explicar o(s) método (s) que serão adotados na pesquisa de TCC, 

indicando também a forma de coletas de dados. 

Quando o objeto do estudo está bem definido e bem elaborado já deixa 

transparente para o pesquisador quais os métodos que deverão ser utilizados e o 

instrumento de coleta de dados mais adequado. 

É bom lembrar que não existe um único método. O método mais apropriado 

deve estar coerente com a maneira como o problema foi formulado, com os objetivos 

definidos, considerando as limitações práticas de tempo, custo e dados disponíveis. 

É normal que se explore, na fase inicial de elaboração do projeto, o ambiente a 

ser pesquisado para se identificar mais claramente o problema, com a adoção de uma 

postura de ouvir o que o público alvo da pesquisa tem a dizer, sem que isso possa 

influenciar os respondentes ou o processo da pesquisa que está em andamento. Em uma 

fase seguinte, buscar-se-á medir os fatos de forma mais sistemática. 

Deve-se também, definir a natureza da pesquisa (abordagem), cujos modelos 

básicos são: 

a) Pesquisa Quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável ou traduzido 

em números para posteriormente classificar e analisar. É muito comum este tipo 

de abordagem o uso de método estatísticos (percentual, média, mediana, desvio 

padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, análise de variância, 

etc.). 

Na coleta de dados quantitativos utilizam-se instrumentos que buscam a 

mensuração da realidade observada como objeto de investigação. 

b) Pesquisa Qualitativa: considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real 

aquilo que está sendo estudado a partir do pressuposto de que há um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a sua subjetividade, que não pode ser 

traduzido em números, Ou seja: 

 A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 

essenciais no processo de pesquisa qualitativa; 
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 Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas, mas pode usá-los 

apenas como suporte; 

 O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador 

é o instrumento chave nesse processo; 

 Os instrumentos comuns de coletas de dados da pesquisa qualitativa são: 

a observação participante, a entrevista, o questionário, o estudo de caso 

e os grupos focais. 

Detalhar os procedimentos metodológicos significam justificar os caminhos que 

orientam e dão suporte ao estudo: 

 Tipo de pesquisa (natureza e método); 

 Escolha do local da pesquisa; 

 Escolha da categoria a ser pesquisa; 

 Estabelecimento dos critérios de amostragem; 

 Definições dos instrumentos e procedimentos para coleta de 

dados; 

 Definição do método de análise dos dados. 

De acordo com procedimentos técnicos existem três tipos de Pesquisa Científica 

que são: 

 Pesquisa Bibliográfica: elaborada a partir de material já publicado (livros, 

artigos de periódicos e internet – científicos online); 

 Pesquisa Descritiva ou Exploratória: visa descrever as características de 

determinada população ou fenômeno ou relações entre variáveis. Exige 

o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados. 

 Pesquisa Experimental: busca identificar fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos. Requer o uso 

de métodos experimentais em condições controladas pelo pesquisador. 

 Cronograma: 

Consiste em relacionar as atividades ao tempo disponível, ou seja, planejar o 

tempo em função das atividades previstas para a conclusão do trabalho proposto. 

 Orçamento (opcional): 
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Quando for necessário devem ser especificados os recursos humanos e materiais 

indispensáveis para a realização do projeto com uma estimativa dos custos. 

 Referências: 

Conter uma lista ordenada de todas as obras citadas no projeto. Obedecer as 

Normas da ABNT. 

 

 

 

9- ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO DA MONOGRAFIA 

Concluída a etapa da elaboração do projeto de pesquisa (planejamento do 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC), o aluno executará o trabalho cujos resultados 

irão constituir a monografia. 

A monografia é um trabalho realizado por um ou mais pesquisadores, sob a 

orientação ou não de um orientador, que visa relatar uma pesquisa científica com a 

realização de processos bibliográficos ou de campo. 

Em seu sentido etimológico, mónos, do grego, significa “um só”, e grapheim, 

“escrever”. Por tanto para elaborar uma monografia é necessário escolher um objeto de 

estudo, aprofundar-se nele com a objetividade de um pesquisador, alcançando uma 

profundidade de acordo com o grau de exigências que o nível requer. 

O desenvolvimento de uma monografia de TCC segue sempre o mesmo processo 

de criação. Vamos ver quais são eles: 

 Definição do Tema 

A correta escolha do tema é primordial para que o aluno consiga desenvolver 

melhor o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Uma monografia deve ter um tema único e quanto mais específico melhor. Não 

tente abraçar o mundo e escolher um tema específico, visando resolver, responder ou 

discutir algum problema da comunidade e/ou sociedade. 

É importante escolher um tema que você tenha real interesse, que goste, e que 

é ou será parte de sua carreira. Isso porque você terá que ler, estudar e escrever muito 

sobre o assunto, então nada melhor do que optar por um assunto interessante. 

 Escolha do Professor Orientador 
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O professor “responsável” terá papel muito importante no desenvolvimento do 

seu TCC. Primeiramente ele poderá ajudar a refinar o tema escolhido, dando dicas, 

sugerindo abordagens, pontos de partidas e etc. 

O orientador também te ajudará nos primeiros passos de como fazer uma 

monografia, e principalmente nas revisões durante todo processo, não no conteúdo em 

si, mas na estrutura, no andamento do seu desenvolvimento. 

 Projeto de Monografia e Cronograma 

Fazer a monografia é um trabalho longo, provavelmente o maior projeto que 

você já fez, então é essencial fazer um planejamento da estrutura e dos prazos antes de 

começar. 

Defina datas para cada etapa e cumpra-as, não caia na tentação de ir adiando e 

chegar no último mês sem ter nada feito. Uma boa opção é pré-agendar reuniões com 

seu orientador, por exemplo, todo dia 15 do mês, para que você apresente seu 

progresso. Isso cria um compromisso que vai forçar a cumprir o cronograma. 

 Desenvolvimento da Monografia 

Nesse ponto você já tem uma boa ideia de como fazer uma monografia e já 

estará pesquisando e lendo muito sobre o seu tema, não esqueça de salvar as 

referências, guardar dados, imagens e gráficos que agregarão valor ao seu TCC e escreva 

os capítulos do trabalho, revisando-os com o seu orientador para que ele possa corrigir 

o rumo quando necessário. 

Atente para as normas ABNT desde o começo do desenvolvimento, pois será 

mais fácil de começar a escrita seguindo as normas, do que revisar todo o conteúdo 

quando concluí-lo. 

 Apresentação da Monografia 

A apresentação deve ser bem resumida, apresentando o tema e a problemática 

abordada, explicando o que foi analisado e quais as conclusões. Prepare-se para uma 

pequena seção de perguntas da banca que buscará esclarecer alguns pontos que não 

ficaram muito claro mas principalmente deixar claro que você conhece, estudou e 

realmente fez a monografia. 
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10- APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

10.1- Formato: 

A formatação do trabalho segue de acordo com as normas da ABNT, sendo 

apresentadas suas características na Tabela 1. 

Tabela 1- Características da formatação de trabalhos acadêmicos 

 CARACTERÍSTICAS EXCEÇÕES 

COR DO PAPAEL Branco ou Reciclado  

FORMATO DO PAPEL A4 (21 cm x 29,7 cm)  

COR DO TEXTO Preto Em ilustrações podem ser 

utilizados outras cores. 

FONTE Arial ou Times New Roman  

TAMANHO DA FONTE Deve ser 12 em todo o 

trabalho 

Citações com mais de três linhas; 

notas de rodapé; paginação; 

dados internacionais de 

catalogação na publicação; 

legendas e fontes das ilustrações 

e das tabelas, que devem ser em 

tamanho menor (ou 10 ou 11). 

RECUO PARÁGRAFO 2 cm  

 Margem 

As margens devem ser: para o anverso, esquerda e superior de 3 cm e direito e 

inferior de 2 cm; para o verso, direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm. 

Utilizando o Word , clique na guia Layout de Página e posteriormente no grupo 

Configurar Página, clique em Margens, como mostra na Figura 1. 

Figura 1- Opções de Layout de Página 

 
 

Figura 2- Tipos de Configurações de Margens 
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Clique em margens personalizadas e preencha os valores de acordo com a 

norma, como mostrado na Figura 3. Após digitar as margens clique em Padrão e Ok. 

Figura 3- Janela de Configuração de Página 
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 Espacejamento 

Todo texto deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre as linhas, 

executando-se as citações de mais de três de linhas, notas de rodapé, referências, 

legendas das ilustrações e das tabelas, natureza (tipo de trabalho, objetivo, nome da 

instituição a que é submetido e área de concentração), que devem ser digitados em 

espaçamento simples. As referências, ao final do trabalho, devem ser separadas entre 

si por um espaçamento simples em branco. 

Na folha de rosto e na folha de aprovação, o tipo de trabalho, o objetivo, o nome 

da instituição e a área de concentração devem ser alinhados do meio da mancha gráfica 

para a margem direita. 

 Paginação 

As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas somente a partir da 

folha de rosto, mas não numeradas. O restante do trabalho deverá ser numerado. 

Para trabalhos digitados somente no anverso, todas as folhas, a partir da folha 

de rosto, devem ser contadas sequencialmente, considerando somente o anverso. A 

numeração deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos 

arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último 

algarismo a 2 cm da borda direita da folha. 

Para configurar no Word (Figura 4), clique na guia Inserir, na seção Cabeçalho e 

Rodapé, no grupo Número de página, no subgrupo Inicio da Página e no quadro número 

sem formatação 3. 

Figura 4- Representação da seção cabeçalho e rodapé 
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 Indicativos de seção 

O indicativo numérico, em algarismo arábico, de uma seção precede seu título, 

alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. Os títulos das seções 

primárias devem começar em página ímpar (anverso), na parte superior da mancha 

gráfica e ser separados do texto que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5. Da 

mesma forma, os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede e 

que os sucede por um espaço entre as linhas de 1,5 (Figura 5). Títulos que ocupem mais 

de uma linha devem ser, a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira letra da 

primeira palavra do título. 
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Figura 5- Modelo de representação de estruturas das seções, espaçamento e 

texto. 

 

 Numeração Progressiva 

A numeração das seções deve seguir as seguintes orientações: 

-Todas as seções referentes a parte textual são numeradas, exceção seção 4.5.1; 

-São empregados algarismos arábicos inteiros; 

-O indicativo de seção é alinhado na margem esquerda, precedendo o título e separado 

por um espaço; 

-Limitar-se a utilizar até a seção quinaria. 

 

Indicativos de seção devem obedecer da seguinte forma: 

TÍTULOS DO TEXTO 

1 SEÇÃO PRIMÁRIA (CAIXA ALTA, NEGRITO, TAMANHO 12) 

1.1 Seção secundária (caixa baixa, negrito, tamanho 12) 

1.1.1 Seção terciária (caixa baixa, tamanho 12) 

1.1.1.1 Seção quaternário (Caixa baixa itálico, tamanho 12) 

1.1.1.1.1 Seção Quinaria (Caixa baixa sublinhado, tamanho 12) 

 

 Títulos sem numeração progressiva 

Os títulos, sem indicativo numérico, e que devem ser centralizados são: 
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-Errata; 

-Agradecimentos; 

-Lista de ilustrações; 

-Lista de abreviaturas e siglas; 

-Lista de símbolos; 

-Resumo; 

-Sumário; 

- Referências 

-Glossário; 

-Apêndice(s); 

-Anexo(s); 

-Índice(s). 

 Siglas 

Quando aparecem pela primeira vez no texto, usa-se o nome completo seguido 

pela sigla entre parênteses. Por exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

 

10.2- ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO PROJETO DE PESQUISA 

Modelo do Projeto de Pesquisa na sequência a ser seguido: 
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FACULDADE UNINASSAU-ALIANÇA 

BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

NOME DOS (AS) ALUNOS (AS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDADE 

ANO 
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NOME DOS (AS) ALUNOS (AS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: Subtítulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDADE 

ANO 

Projeto apresentado à Faculdade 

Uninassau-Aliana, como requisito parcial 

de aprovação na disciplina Trabalho de 

Conclusão de Cursos I do curso 

Bacharelado em Serviço Social. 

Prof. Orientador: ... 
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NOME DOS (AS) ALUNOS (AS) 

 

 

TÍTULO: Subtítulo 

 

 

Projeto de Pesquisa apresentado à Faculdade 

Uninassau-Aliança, como requisito parcial de 

aprovação na disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso I do curso Bacharelado 

em Serviço Social. 

 

Teresina, ___ de _______________de 20XX. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof.: 

Instituição 

(Presidente de Banca) 

 

 

______________________________________________________ 

Prof.: 

Instituição 

(Convidado 1) 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof.: 

Instituição 

(Convidado 2) 
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Quadro 1 - Valores aceitáveis de erro técnico de medição relativo para antropometristas 

iniciantes e experientes no Estado de São 

Paulo.................................................................................................. 5 

Quadro 2 - Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx................................................ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Elemento opcional. 

Consta como ilustração: desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 
organogramas, plantas, quadros, retratos e outras. 

Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. 

Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração. 

INSERIR UM ESPAÇO DE 1,5 
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NOTA 

Elemento opcional. 

Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. 

INSERIR UM ESPAÇO DE 1,5 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Fil. Filosofia 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSERIR UM ESPAÇO DE 1,5 

NOTA 

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. 
Ou seja, uma lista para abreviaturas e uma lista para siglas. 
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INSERIR UM ESPAÇO DE 1,5 

NOTA 

Elemento Obrigatório. 

Este modelo segue as normas da ABNT vigentes:  

Deverá ser utilizado na elaboração do projeto de pesquisa realizado na disciplina 
TCC I. 

Todas as seções deverão ser escritas como apresentadas no texto. 

Somente fazem parte do sumário os elementos textuais e pós-textuais. 

Entre os elementos textuais apresentados a hipótese somente é colocada quando 
couber, ou seja, quando o tipo de trabalho confeccionado exigir. 

Todos os elementos apresentados no sumário deverão ter paginação.  

Este modelo de estrutura será utilizado pelos alunos que não irão submeter seus 
trabalhos à plataforma Brasil. 
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NOTA 

Elemento Obrigatório. 

Este modelo segue as normas da plataforma Brasil: 
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 

Deverá ser utilizado na elaboração do projeto de pesquisa realizado na disciplina 
TCC I. 

Todas as seções deverão ser escritas como apresentadas no texto. 

Somente fazem parte do sumário os elementos textuais e pós-textuais. 

O Projeto deve apresentar como elemento pré-textual adicional o resumo. Sendo 
que este não deverá ser colocado no sumário. 

Estrutura exigida pela Plataforma Brasil: 

 RESUMO 

 INTRODUÇÃO 

 HIPÓTESE (ATÉ 4000 CARACTERES) 

 OBJETIVO PRIMÁRIO (ATÉ 4000 CARACTERES) 

 OBJETIVO SECUNDÁRIO (ATÉ 4000 CARACTERES) 

 METODOLOGIA (ATÉ 4000 CARACTERES) 

 PROPOSTA (ATÉ 4000 CARACTERES) 

 CRITÉRIO DE INCLUSÃO (ATÉ 4000 CARACTERES) – NÃO OBRIGATORIOS 

 CRITÉRIO DE EXCLUSÃO (ATÉ 4000 CARACTERES) – NÃO OBRIGATORIOS 

 RISCOS (ATÉ 4000 CARACTERES) 

 BENEFÍCIOS (ATÉ 4000 CARACTERES) 

 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS (ATÉ 4000 CARACTERES) 

 DESFECHO PRIMÁRIO (ATÉ 4000 CARACTERES) 

 DESFECHO SECUNDÁRIO (ATÉ 4000 CARACTERES) – NÃO OBRIGATORIOS 

 BIBLIOGRAFIA 
 

Caso o trabalho apresente caracteres superiores aos exigidos, deverá ser colocado 
no tópico correspondente que o restante poderá ser encontrado no projeto 
original anexado.  
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10.3- ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA MONOGRAFIA 

Modelo da Monografia na sequência a ser seguido: 

 

 Elementos Pré-Textuais: 

-Capa: Contendo o título do trabalho, o (s) autor (es), cidade e ano; 

-Folha de Rosto: Com o nome completo do (s) autor (es), título da monografia, 

explicação rápida e clara dos objetivos do trabalho, nome da instituição de ensino e 

novamente a cidade e o ano da entrega; 

-Folha de Aprovação: Deve conter a data da aprovação, nome completo dos integrantes 

da banca avaliadora e local para assinatura de cada um deles; 

-Dedicatória (opcional): Pequeno texto em que o autor dedica o trabalho a alguma 

pessoa; 

-Agradecimentos (opcional): Visa a agradecer pessoas que contribuíram de forma 

indireta, como a família, professores, prestar homenagens e etc; 

-Epígrafe (opcional): Pensamento de algum outro ator que seja preferencialmente 

ligado ao tema; 

-Resumo: É uma síntese dos pontos relevantes da monografia, em linguagem clara, 

concisa e direta, contendo no máximo 500 palavras; 

-Resumo em língua Estrangeira: (podem ser utilizados o inglês, o francês e o espalhol. 

-Lista de Ilustrações (opcional) 

-Lista de Abreviaturas e Siglas (opcional) 

-Listas de Notações (opcional) 

-Sumário: Relacionar de maneira macro as divisões do trabalho, os capítulos e as seções, 

com a indicação das páginas onde se iniciam cada uma delas; 

 Textuais 

Nestas seções ficam o conteúdo da pesquisa do TCC, com uma definição clara de 

começo, meio e fim nas seguintes divisões: 

-Introdução 

-Desenvolvimento 

-Conclusão 

 Pós Textuais 
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-Referências Bibliográficas 

-Obras Consultadas (opcional) 

-Apêndices (opcional) 

-Anexos (opcional) 

-Glossário (opcional) 
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TÍTULO: Subtítulo (Da monografia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDADE 

ANO 
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TÍTULO: Subtítulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDADE 

ANO 

Projeto apresentado à Faculdade 

Uninassau-Aliana, como requisito parcial 

de aprovação na disciplina Trabalho de 

Conclusão de Cursos II do curso 

Bacharelado em Serviço Social. 

Prof. Orientador: ... 
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NOME DOS (AS) ALUNOS (AS) 

 

 

TÍTULO: Subtítulo 

 

 

Projeto de Pesquisa apresentado à Faculdade 
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aprovação na disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso II do curso Bacharelado 

em Serviço Social. 
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BANCA EXAMINADORA 
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Prof.: 
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______________________________________________________ 
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A dedicatória deve ficar no canto direito da 

página, próxima a margem inferior e esquerda. Deve 

ficar a 6cm da margem direita, formando o parágrafo 

com 1cm de espaço. O espacejamento entre linhas 

deve ser de 1,5 e o tipo e o tamanho da fonte o 

mesmo utilizado no restante do trabalho. Não deve 

ser escrita entre aspas, nem em negrito e nem em 

itálico. Neste item do trabalho não é colocado o 

número da página, mas deve-se contar como 

página. Não é necessário titular essa seção do 

trabalho. 
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A epígrafe deve ficar no cano direito da 

página, próxima a margem inferior e esquerda. 

Deve ficar a 6cm da margem direita, formando o 

parágrafo com 1cm de espaço. O espacejamento 

entre linhas deve ser de 1,5 e o tipo e o tamanho 

da fonte o mesmo utilizado no restante do trabalho. 

Deve conter a indicação da fonte que se retirou a 

citação, informando entre parênteses o ÚLTIMO 

SOBRENOME DO AUTOR em letras maiúsculas, o 

ano de publicação da fonte e o número da página, 

precedido do seu designativo abreviado (p.), todos 

separados por vírgula, como nesse caso 

(DOURADO, 2007, p.597). Não deve ser escrita 

entre aspas, nem em negrito e nem em itálico. 

Neste item do trabalho não é colocado o número da 

página, mas deve-se contar como página. 
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RESUMO 

 

 

 

O resumo é a condensação das ideias principais do trabalho, apresentando 

o tema discorrido, os objetivos, o referencial teórico, a metodologia, empregados na 

pesquisa. Deve também trazer ao final algumas considerações finais, sem revelar, 

contudo, todas as conclusões alcançadas. Deve ser apresentado em um único 

parágrafo de no máximo 500 palavras, tendo o inicio do mesmo um recuo de 2 cm a 

partir da margem esquerda. O tamanho e o tipo da fonte devem ser os mesmos do 

restante do trabalho (Arial ou Times New Roman, 12). O espacejamento entre linha do 

texto do resumo deve ser simples. Já o espacejamento entre o título dessa seção com 

o texto deve ser duplo. As margens são as mesmas do restante do trabalho (3cm – 

superior e esquerda; 2cm – inferior e direita). Neste item do trabalho não é colocado o 

número da página, mas deve-se contar como página. Ao final devem-se apresentar as 

palavras-chave, as quais são obrigatórias e são representativas do conteúdo do 

trabalho. Geralmente as palavras-chave são categorias teórico-metodológicas utilizadas 

no trabalho. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Devem ser no máximo 4 (quatro) palavras representativas do 

conteúdo do texto. Devem também seguir a formatação 

apresentada (o título do item em negrito e em letras maiúsculas, 

seguidas das palavras em grafia normas, conforme as normas 

gramaticais da língua portuguesa, sendo separadas do título 

por dois pontos). São separadas entre si ponto (.) e encerradas, 

ao final, também por ponto. 
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ABSTRACT ou RESUMEN ou RÉSUMÉ (CENTRALIZADO, LETRAS MAIÚSCULAS 

E EM NEGRITO) 

 
 
 
 

Versão do resumo em idioma de divulgação internacional (em inglês 
ABSTRACT, em espanhol RESUMEN, em francês RÉSUMÉ, por exemplo), seguido das 
palavras-chaves, na língua estrangeira escolhida. Segue a mesma formatação do 
resumo em língua materna. Item também obrigatório na estrutura do trabalho. Não deve 
aparecer o número da página, mas deve-se considera-la na contagem das páginas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 PARTE INCIAL DO TEXTO. 

 DEVE SER UMA VISÃO GERAL DO TEMA DESENVOLVIDO. 

 TEM COMO CARACTERÍSTICAS: A BREVIDADE, A OBJETIVIDADE E A MODÉSTIA. 

 

 FUNÇÕES:  

 PERMITIR AO LEITOR FAZER UMA PRÉVIA AVALIAÇÃO DO 

CONTEÚDO DO TRABALHO;  

 ESCLAREZER O LEITOR A RESPEITO DA PROBLEMATIZAÇÃO E DA 

NATUREZA LÓGICA DO RACÍOCÍNIO A SER DESENVOLVIDO.  

 

 PROPOSTA DE ESTRUTURA: 

 APRESENTAÇÃO DO TEMA E DOS OBJETIVOS DO TRABALHO. 

 DELIMITAÇÃO DO TEMA EM FORMA DE PROBLEMA. 

 LEVANTAMENTO DO ESTADO GERAL DA QUESTÃO, OU SEJA, O 

QUE FOI ESCRITO A RESPEITO. 

 DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA OU INTERESSE DO ASSUNTO, 

POR MEIO DE JUSTIFICATIVAS. 

 INDICAÇÃO DO PLANO ADOTADO NO DESENVOLVIMENTO DO 

ASSUNTO ESTUDADO. 

 

 SUGESTÕES: 

 DEVE SER A ÚLTIMA A SER REDIGIDA.  

 DEVE INSPIRAR CONFIANÇA EM RELAÇÃO À SERIEDADE E 

VALIDADE DA PESQUISA.  

 NÃO DEVE ADIANTAR CONCLUSÕES E/OU APRESENTAÇÃO 

PRECIPITADAS DOS RESULTADOS.  

 DEVE EVITAR HISTÓRICOS LONGOS E OS DISCURSOS 

GRANDILOQÜENTES. 
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2 TÍTULO DO CAPÍTULO 

 

 

2.1 TÍTULO DO SUBCAPÍTULO 

 

 

2.1.1 Título do sub do subcapítulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULDADE UNINASSAU - ALIANÇA 
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA TCC DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

50 
 

3 TÍTULO DO CAPÍTULO 

 

 

3.1 TÍTULO DO SUBCAPÍTULO 

 

 

3.2 TÍTULO DO SUBCAPÍTLO 

 

 

3.3 TÍTULO DO SUBCAPÍTULO 

 

 

3.3.1 Título do Sub do Subcapítulo 
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4 TÍTULO DO CAPÍTULO 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 CARACTERIZAÇÃO: 

 É UMA DECORRÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO 

TRABALHO. 

 DEVE APRESENTAR SINTETICAMENTE OS RESULTADOS DA 

PESQUISA. 

 É O MOMENTO DE RECAPITULAR AS CONCLUSÕES PARCIAIS 

E INCLUIR O PONTO DE VISTA DO AUTOR, 

 APRESENTA, AINDA, AS PROPOSTAS DE MEDIDAS OU 

PROVIDÊNCIAS JULGADAS NECESSÁRIAS EM RELAÇÃO AOS 

FATOS APURADOS E ESTUDADOS.  
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REFERÊNCIA (CENTRALIZADO, NEGRITO E LETRAS MAIÚSCULAS) 

 

 

(Deve seguir as regras estabelecidas pela norma NBR 6023 da ABNT e é elaborada em 

ordem alfabética, todas as fontes utilizadas no texto) 
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APÊNDICE A – TÍTULO DO APÊNDICE 
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ANEXO A – TÍTULO DO ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULDADE UNINASSAU - ALIANÇA 
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA TCC DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

56 
 

ANEXO 1 

FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE PROJETO E ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO 
DE CURSO 

Aluno: 

Curso: Mat.: Data: 

Orientador: 

 

Tema Proposto: 

 

Título: 

 

Objetivo Geral 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

Metodologia* 

(___) Pesquisa exploratória 
(campo, laboratório, 
documental) 

(___) Outra (especifique 
abaixo) 

(___) Revisão Bibliográfica 

 

No caso de Revisão Bibliográfica deve ser justificado o percentual e motivos da aprovação: 

 

 

 

Autorizado**(___)Sim (___)Não Coordenador: Data: 

 

Motivo: 

 

 

 

 

* Pesquisas baseadas em levantamento bibliográfico devem ser restritas a 5% dos TCCs do semestre e 
devem obrigatoriamente seguir as normas metodológicas descritas neste regulamento 
 
** Em Caso de negativa, o projeto deve ser refeito de forma a sanar os motivos elencados e 

ressubmetidos, caberá ao coordenador o arquivamento de ambas as fichas de avaliação. 
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ANEXO 2 

 

Termo de Autorização para Publicação de Trabalhos de Conclusão de Curso, Teses, 
Dissertações e Outros Trabalhos Acadêmicos na forma eletrônica no REPOSITORIVM 

 
Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo o Grupo SER Educacional a 
disponibilizar por meio de seu repositório institucional (REPOSITORIVM) sem ressarcimento dos 
direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra abaixo citada, 
conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de 
divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 
 
1. Identificação do material bibliográfico: 
(__) Tese  (__) Dissertação  (__) Trabalho de Conclusão de Curso 
(__) Outros _______________________ (especifique) 
 
2. Identificação dos Autores e da Obra: 
Autor: _______________________________________________________________________ 
RG.: ________________ CPF: ____________________ E-mail: __________________________ 
Orientador: _______________________________________________ CPF________________ 
Membros da Banca: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Seu e-mail pode ser disponibilizado na página? (___)Sim  (___) Não 
 
Data de Defesa (se houver): __/ ______ / ______ Nº de páginas: ______________ 
Título: _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Afiliação: ____________________________________ 
 
Área do Conhecimento ou Curso (no caso de TCC): ____________________________________ 
 
Palavras-chave (3): _________________________, _______________________________; 
______________________________ 
 
 
 

Local e data: ___________, ___ de _______________ de 20___ 

 

 

 

Assinatura do autor: ______________________________________________ 
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ANEXO 3 

 

Template elaborado pela Direção/Reitoria que precederão automaticamente os 

Trabalhos de Conclusão de Curso ao serem submetidos ao REPOSITORIVM. O texto 

entregue deverá contemplar os itens a partir da ficha catalográfica. 

 

Capa: 
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Folha de Rosto 

 

 

Ficha Catalográfica 
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ANEXO 4 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO TCC I 

Tema: 

Orientador: 

Aluno (s): 

 

Curso: Período: 

Data Assunto (s) discutido (s) Horário/tempo 
Assinatura (s) 

do (s) Aluno (s) 

Assinatura do 
Professor 

Orientador 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Observações: 
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ANEXO 5 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO TCC II 

Tema: 

Orientador: 

Aluno (s): 

 

Curso: Período: 

Data Assunto (s) discutido (s) Horário/tempo 
Assinatura (s) 

do (s) Aluno (s) 

Assinatura do 
Professor 

Orientador 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Observações: 

 

 

 


