
Como elaborar um TCC

1. Introdução

O objetivo primordial na exigência de um padrão na apresentação dos trabalhos de TCC
(Trabalho de Conclusão de Curso), é a divulgação dos dados técnicos obtidos e analisados e
registrá-los em caráter permanente, proporcionando a outros pesquisadores, fontes de
pesquisas fiéis, capazes de nortear futuros trabalhos de pesquisa.

2. Metodologia

A metodologia adotada na formulação do TCC, ou seja sua estruturação, foi baseada em
outras bibliografias de especialistas na área de Metodologia do Trabalho Científico, seguindo
os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

3. Estrutura do TCC

Todo trabalho tem que ter o seu início, meio e fim, ou seja, introdução, desenvolvimento e
conclusão. A seguir apresentamos esta composição com mais detalhes, podendo ser
compostos das seguintes partes:

Pré-textuais

Capa Obrigatório

Folha de rosto Obrigatório

Folha de aprovação Obrigatório

Dedicatória Opcional

Agradecimentos Opcional

Epígrafe Opcional

Resumo Obrigatório

Lista de ilustrações (gráficos, quadros, tabelas, etc.) Opcional

Listas de abreviaturas e siglas Opcional

Lista de ilustrações (gráficos, quadros, tabelas, etc.) Obrigatório



Textuais

Introdução Obrigatório

Desenvolvimento Obrigatório

Conclusão ou Considerações finais Obrigatório

Pós-Textuais

Referências Obrigatório

Obras consultadas Opcional

Apêndices Opcional

Anexos Opcional

Glossário Opcional

Discriminação das partes

3.1.1 Capa

Deve conter o nome do autor ao alto da folha, o título do trabalho ao centro e, na parte inferior
o nome da cidade e o ano de apresentação. Tudo deve ser datilografado ou digitado em caixa
alta sem sublinhar nem utilizar aspas e centrado na folha.

3.1.2 Folha de rosto

Vem imediatamente após a capa e nela aparece o nome completo do autor; no centro da folha
o título do trabalho desenvolvido, sendo que logo abaixo, da metade da folha para a direita,
aparece uma explicação rápida mais clara acerca dos objetivos institucionais, seguida da
instituição a que se destina a pesquisa. Na parte inferior escreve-se o nome da cidade e o ano.
Aqui apenas as iniciais são maiúsculas e não as todas as palavras como na capa.

3.1.3 Folha de aprovação

Deve conter data de aprovação, nome completo dos membros da banca examinadora e local
para assinatura dos membros.

3.1.4 Páginas preliminares

Páginas que antecedem ao sumário. Podem ser incluídas as seguintes partes, devendo
constar cada uma em página separada.

 Dedicatória: essa folha não é obrigatória, mas contém texto, geralmente curto, no
qual o autor dedica seu trabalho a alguém.

 Agradecimentos: essa folha não é obrigatória, e visa agradecer a pessoas que
tenham contribuído para o sucesso do trabalho, prestar homenagem a pessoas que
não estiveram diretamente relacionadas com sua realização, a entes queridos.



 Epígrafe: trata-se de um pensamento de algum outro autor e que de preferência, mas
não necessariamente, tenha alguma relação com o tema.

 Resumo: "Redigido pelo próprio autor do TCC, o resumo - síntese dos pontos
relevantes do texto, em linguagem clara, concisa, direta, com o máximo de 500
palavras." (França, 1996).

3.1.5 Listas

Rol de elementos ilustrativos ou explicativos. Podem ser incluídas as seguintes listas:

 Listas de ilustrações: relação de tabelas, gráficos, fórmulas, lâminas, figuras
(desenhos, gravuras, mapas, fotografias), na mesma ordem em que são citadas no
TCC, com indicação da página onde estão localizadas.

 Listas de abreviaturas e siglas: relação alfabéticas das abreviaturas e siglas
utilizadas na publicação, seguidas das palavras a que correspondem escritas por
extenso.

 Listas de notações: relação de sinais convencionados, utilizados no texto, seguidos
dos respectivos significados.

3.1.6 Sumário

É onde aparecem as divisões do trabalho, os capítulos e sessões com a indicação das
páginas onde se iniciam cada uma delas. Não se deve confundir com índice, para designar
esta parte. Havendo mais de um volume, deve-se incluir um sumário completo do trabalho em
cada volume.

3.1.7 Texto

Como todos os trabalhos científicos, a organização do texto do TCC deve obedecer a
sequência: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão, dividindo-se os capítulos conforme a
natureza do assunto.

3.1.8 Referências bibliográficas

É a listagem, em ordem alfabética, numerada sequencialmente, das publicações utilizadas
para elaboração do trabalho, podendo esta ser numerada ou não. Caso deseje indicar uma
bibliografia para aprofundamento do assunto, a mesma deverá aparecer em lista separada
sob o título: Bibliografia Recomendada.

3.1.9 Anexos ou Apêndices

Documentos complementares e/ou comprobatórios do texto, com informações esclarecedoras,
tabelas ou dados colocados à parte, para não quebrar a sequência lógica da exposição.
Quando há mais de um, cada anexo contém ao alto da página a indicação ANEXO, em letras
maiúsculas, seguida do número correspondente em algarismo arábico, devem ser citados no
texto entre parênteses.



4. Medidas de formatação do TCC

As medidas padrões para a formatação de cada lauda do TCC são:

 Margem superior: 3,0 cm

 Margem inferior: 2,0 cm

 Margem direita: 2,0 cm

 Margem esquerda: 3,0 cm

 Citações: espaço simples (justificando à direita)

 Entre linhas (espaço): duplo

 Fonte do texto: Times ou Arial - tamanho 12

 Fonte da citação: Times ou Arial - tamanho 10

 Formato de papel: A4

Exemplificação:

SUMÁRIO

Introdução

Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3

Considerações finais

Referências

CAPA

FOLHA DE ROSTO

RESUMO

Sumário:

1. Introdução

Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo ...

2. Considerações finais

3. Referências
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