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Apresentação 

 

Este manual é um material de apoio para direcionar o discente na construção 

e apresentação do seu Trabalho de Conclusão de Curso, do Curso de Biotecnologia, 

da Universidade Federal de São João del-Rei.  

O trabalho de pesquisa está voltado para a solução de problemas, utilizando-

se de um método para investigar e analisar estas soluções, buscando também, tanto 

quanto possível, a manifestação da criatividade na produção e reprodução do 

conhecimento. 

Uma pesquisa científica caracteriza-se pela indicação da presença ou 

ausência de um determinado fenômeno, pela descrição do fenômeno, pela busca de 

generalizações, pela formulação de leis, pela busca de relação entre fatos, leis e 

teorias, pela busca das causas na interpretação da realidade, pelo envolvimento de 

persistência, dedicação ao trabalho e esforço contínuo e paciente, pela demarcação 

de fases e etapas, pela promoção de ato reflexivo e operação discursiva da mente, 

pela exigência de formulação de um problema, enunciado de hipóteses e coleta 

sistemática e análise de dados. 

A fase inicial da pesquisa é o planejamento, que consiste na realização de 

um projeto de pesquisa, que, por sua vez, vem a ser a elaboração de um conjunto de 

passos por meio dos quais se define a realização da pesquisa como um todo, quais 

sejam: escolha e delimitação de um tema, formulação de problema(s) e hipótese(s), 

levantamento bibliográfico inicial, justificação teórica e empírica do tema e sua 

delimitação, do(s) problema(s) e da(s) hipótese(s) de pesquisa, definição do método, 

da metodologia e das técnicas de pesquisa a serem empregados bem como a 

elaboração de um cronograma de trabalho. 

Portanto, considerando que o rigor científico e a reflexão crítica são 

elementos indispensáveis a qualquer tipo de pesquisa, sugerimos que o trabalho seja 

dividido em etapas para que se possa realizá-lo com tranquilidade. A primeira destas 

etapas é o planejamento da pesquisa, que consiste na realização de um projeto inicial 

que oriente o aluno no seu trabalho. Essa primeira etapa (TCC I) serve como um 

planejamento do trabalho que será desenvolvido e executado na segunda etapa (TCC 

II) e a apresentação final do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser feita na 

Terceira etapa (TCC III), conforme regulamentação do PPC do curso de Biotecnologia-

UFSJ. 
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ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 

 

O projeto obedece a uma estrutura básica, devendo conter os itens a seguir 

detalhados. 

Por meio do projeto e pesquisa, é possível vislumbrar os propósitos do 

estudo, a metodologia e a viabilidade da investigação. Mais que um instrumento para 

avaliar o potencial da iniciativa investigatória, presta-se o projeto como um guia para o 

próprio pesquisador. 

A seguir estão listados itens que devem ser observados ao se elaborar um 

projeto de pesquisa. Os itens que o compõe são basicamente:   

 
 Identificação 
 Justificativas 
 Referencial Teórico             
 Hipóteses  
 Objetivos 
 Metodologia 
 Cronograma 
 Orçamento 
 Referencial Bibliográfico 
 

 

Identificação 

A identificação do projeto de pesquisa será feita na folha de rosto, contendo 

os seguintes elementos identificadores: título de Pesquisa e subtítulo da pesquisa 

(colocado geralmente no centro da página, com tipo maior que os outros elementos da 

folha de rosto, sendo que o subtítulo diferenciado tipograficamente do título), 

instituição e finalidade às quais se destina o projeto, professor orientador da pesquisa 

(se for o caso), nome do autor do trabalho, local e data. 

 

Escolha e delimitação do assunto 

A seleção do assunto começa com a definição da área de conhecimento a 

que está o problema. 

A delimitação consiste na escolha de determinado aspecto problemático a 

ser estudado sobre o assunto escolhido. É definido com base em diagnóstico 

indicativo do problema de pesquisa. A escolha do assunto, bem como a sua 

delimitação, devem constituir-se num desafio para que a motivação para apesquisa se 

mantenha até o final do trabalho.  
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Justificativa 

A justificativa no projeto de pesquisa, como o próprio nome indica, é o 

convencimento de que o trabalho de pesquisa é fundamental de ser efetivado. O tema 

escolhido pelo pesquisador e a hipótese levantada são de suma importância, para a 

sociedade ou para alguns indivíduos, de serem comprovadas.  

Deve-se tomar o cuidado, na elaboração da justificativa, de não se tentar 

justificar a hipótese levantada, ou seja: tentar responder ou concluir o que vai ser 

buscado no trabalho de pesquisa. A justificativa exalta a importância do tema a ser 

estudado, ou justifica a necessidade imperiosa de se levar a efeito tal 

empreendimento. 

Esta parte pode ser elaborada com base em uma boa revisão bibliográfica 

amparada em fichamentos já realizados, por meio dos quais são selecionadas 

informações importantes relativamente ao marco teórico que fundamentará sua futura 

pesquisa, bem como a melhor definição ou delimitação do(s) problema(s) de pesquisa.  

 

Levantamento bibliográfico inicial – Referencial teórico 

A formulação do problema e o levantamento das hipóteses que levariam à 

sua solução são fatores importantes para o direcionamento da pesquisa bibliográfica 

inicial. Assim, o que marca o começo da coleta dos dados que serão necessários para 

o desenvolvimento da hipótese de trabalho é o levantamento bibliográfico inicial. 

No próprio decorrer da pesquisa podem surgir novos dados que exijam uma 

ampliação ou revisão desta bibliografia inicial.  

Neste primeiro contato com a bibliografia deve haver a preocupação de 

consultar o sumário dos livros, com a intenção de uma pré-seleção de textos, 

relacionando os que têm mais possibilidade de esclarecer/fundamentar a hipótese de 

trabalho. Os periódicos e as revistas especializadas devem fazer parte desta seleção 

inicial de textos, na medida em que discutem ou comentam em seus artigos as teorias 

e a prática profissional da cada área. Apresentam geralmente resenhas de textos 

novos, que podem trazer subsídios para a análise do tema proposto para a pesquisa. 

Nessa etapa não é necessário que se faça a leitura dos textos (artigos) ou 

capítulos (livros), mas é de grande importância que se organize um fichário de 

apontamentos (ou fichamento eletrônico, o que torna o trabalho mais prático) em que 

cada ficha contenha os dados bibliográficos completos do texto, seu número de 

registro na biblioteca (caso o livro não seja próprio) e um resumo do seu conteúdo, 

feito a partir do sumário. Nas revistas especializadas, os artigos geralmente são 

antecedidos de um resumo (abstract), que também deve ser anotado. 
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Embora este contato seja inicial, auxilia também na identificação dos 

pressupostos teóricos que sustentarão a argumentação lógica do trabalho. 

 

Colocação do problema e da(s) hipótese(s) de pesquisa 

Depois de definido o tema, levanta-se uma questão para ser respondida 

mediante uma hipótese, que será confirmada ou negada por meio do trabalho de 

pesquisa.  

O começo da construção e reconstrução do conhecimento científico ocorre 

quando se faz uma pergunta inteligente, que é o início do diálogo do pesquisador com 

a natureza e a sociedade. Esta pergunta inteligente e elaborada com precisão, na 

verdade, é até mais importante que a própria solução do problema, pois nela já se 

vislumbram suas possíveis soluções. Isso quer dizer que, a partir do momento em que 

delimitamos um tema a ser pesquisado e elaboramos a sua problematização, estamos 

dando certo direcionamento para as possíveis soluções (hipótese(s)), que funcionam 

como um guia para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que a(s) hipótese(s) 

antecipa(m) o resultado da pesquisa, dependendo da posterior coleta e análise de 

dados, que podem ou não confirmá-la(s). 

A formulação do problema (ou problematização do tema) é realizada com 

base em estudos já realizados (leituras básicas e seus respectivos fichamentos), 

culminando por limitar o mais precisamente possível o campo da investigação 

científica. Quanto mais detalhado, particularizado e específico for o problema, mais 

fácil será trabalhar com as fontes bibliográficas. Ressalte-se que a problematização do 

tema pode abrir um leque de subtemas ou questões (problemas auxiliares), que 

também devem ser apontados, pois vêm auxiliar significativamente na definição do 

problema a ser solucionado, na definição da(s) hipótese(s) de trabalho bem como no 

estabelecimento das relações de problemas e hipóteses com as teorias existentes. 

Para a formulação do problema de pesquisa devem ser evitadas respostas 

imediatas. Ao formulá-lo, devem-se levantar as razões para concluir-se que a pesquisa 

será válida, o que deverá ser feito e elaborado a partir de uma análise séria e profunda 

das referências bibliográficas existentes ou com base na própria observação do 

problema. 

É importante seguir um processo lógico na formulação do problema, 

consistente nos seguintes passos: 

1) reunir informações que possam estar relacionadas à delimitação do assunto;  

2) decidir se as informações são importantes;  

3) encontrar possíveis relações entre os dados que possam indicar problemas;  

4) propor possíveis explicações (hipóteses) para as dificuldades;  
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5) verificar se as explicações são relevantes à solução do problema;  

6) buscar elementos que possibilitem uma explicação mais profunda da 

solução do problema;  

7) verificar se há relação entre os fatos e as explicações;  

8) verificar quais os pressupostos – fáticos ou teóricos - dos elementos 

identificados. 

 

Quanto à(s) hipótese(s) esta fase consiste na elaboração de um enunciado 

(em forma de proposições ou generalizações, segundo um critério ordenado de 

relações) testável da solução pretendida. Trata-se de uma tese em suspeição, que 

poderá ser considerada válida ou inválida ao final da investigação. Além da linguagem 

comum, o pesquisador poderá lançar mão de formas matemáticas ou lógicas. 

Ressalte-se que, assim como o problema de pesquisa, uma boa hipótese de pesquisa 

também contém determinadas características como a clareza, a especificidade, a 

viabilidade de comprovação, a plausibilidade e a condicionalidade. 

 

Objetivos 

Neste item é necessário dizer o mais precisamente possível qual a finalidade 

maior ou o que se pretende com o desenvolvimento da pesquisa e quais os resultados 

esperados (Objetivos gerais), tendo por base o(s) problema(s) e a(s) hipótese(s) em 

questão.  

Os objetivos específicos são o detalhamento dos aspectos que serão mais 

enfatizados na pesquisa, não esquecendo de que deverão ser operacionais e 

exequíveis. 

Metodologia 

A metodologia (Material e Métodos) é a explicação minuciosa, detalhada, 

rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método (caminho) do trabalho de 

pesquisa.  

É a explicação do tipo de pesquisa, do instrumental utilizado, do tempo 

previsto, da equipe de pesquisadores e da divisão do trabalho, das formas de 

tabulação e tratamento dos dados, enfim, de tudo aquilo que será utilizado no trabalho 

de pesquisa.  

Deve especificar a metodologia que será utilizada no desenvolvimento da 

pesquisa, indicando de forma clara e justificada como irá realizar a pesquisa, indicar 

se a pesquisa será exploratória, teórica ou aplicada, bem como se é descritiva ou 

explicativa. 
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Cronograma De Trabalho 

O cronograma é a previsão de tempo que será gasto na realização do 

trabalho de acordo com as atividades a serem cumpridas. As atividades e os períodos 

serão definidos a partir das características de cada pesquisa e dos critérios 

determinados pelo orientador e aluno.  

Os cronogramas são geralmente apresentados em forma de tabela, com o 

tempo plotado contra as atividades; um exemplo é dado abaixo. 

 
MÊS - SEMANA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 
ATIVIDADE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Experimento 1 X X               
Experimento 1    X X            
Resultado final               X X 
 
 

Orçamento ou Recursos 

Os recursos serão incluídos quando o Projeto (TCC I) for apresentado para 

uma banca examinadora. 

Os recursos financeiros podem estar divididos em Material Permanente, 

Material de Consumo e Pessoal, sendo que esta divisão vai ser definida a partir dos 

critérios de organização de cada um ou das exigências onde será executado o projeto.   

 

Anexos ou Apêndices 

Este item também só é incluído caso haja necessidade de juntar ao Projeto 

algum documento que venha dar algum tipo de esclarecimento ao texto. 

 

Bibliografia básica 

Referências dos documentos consultados para a elaboração do Projeto é um 

item obrigatório. Nela normalmente constam os documentos e qualquer fonte de 

informação consultados no Levantamento de Literatura. 

Para a relação de bibliografias utilizadas, geralmente é seguido o padrão 

proposto pelas normas da Associação Brasileira de normas técnicas (ABNT). 

 

Glossário 

São as palavras de uso restrito ao trabalho de pesquisa ou pouco conhecidas 

pelo virtual leitor, acompanhadas de definição. Também não é um item obrigatório. 

Sua inclusão fica a critério do autor da pesquisa, caso haja necessidade de explicar 

termos que possam gerar equívocos de interpretação por parte do leitor.  
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FORMATAÇÃO BÁSICA 

 

Para a apresentação do texto recomendamos utilizar folha de tamanho A4 

(21 x 29,7 cm), com margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm. 

Para a fonte, utilizar Times New Roman, cor preta, tamanho 12. Exceto para título do 

documento nos elementos pré-textuais, que deverá ser tamanho 14. Notas de rodapé, 

ficha catalográfica, legendas, indicação de fonte das tabelas e figuras, utilizar tamanho 

10 ou 11. 

Utilizar espaçamento entrelinhas de 1,5 para o texto. Entre o título e o texto, 

deixar um espaço de 1,5. Para Títulos longos (que ocupem mais de uma linha), 

Resumos, Notas de rodapé, Legendas e Referências, utilizar entrelinhas de espaço 

simples. Entre o texto e o título seguinte, deixar um espaço de 1,5. O Título das 

seções devem estar na mesma página onde se inicia o texto. 

Para a numeração das páginas deve-se utilizar algarismos arábicos e 

localizados na parte superior direita no anverso. A contagem final deve considerar os 

elementos pré-textuais (exceto capa), textuais e pós-textuais. Apêndices e anexos 

também serão numerados. 

Resumo em português (item obrigatório - máximo de 300 palavras). 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCCI e TCCIII) deverá conter no 

máximo 20 páginas (sem contar as referências). 

 

Ficha catalográfica 

A Ficha Catalográfica relaciona todos os dados de publicação da obra. Deve 

ser localizada na parte inferior do verso da Folha de Rosto (como consta no Modelo). 

Deve ser gerada eletronicamente e deverá ser solicitado por e-mail biblioteca do 

Campus Dom Bosco (UFSJ). 
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ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

As monografias são compostas dos seguintes elementos, na ordem de 

apresentação: 

elementos pré-textuais, isto é, tudo o que vem antes do texto principal: 

 capa; 

 folha de rosto; 

 dedicatória; 

 agradecimentos; 

 sumário; 

 listas; 

 resumo. 

texto principal, composto de introdução, desenvolvimento e 

conclusão; 

elementos pós-textuais, isto é, tudo o que vem após o texto 

principal: 

 glossário; 

 referências bibliográficas; 

 índices; 

 anexos; 

Elementos essenciais 

 

folha de rosto 

A folha de rosto serve para permitir ao leitor a imediata identificação 

do autor da monografia, do seu tema (por meio do título), da instituição para a qual foi 

apresentada, quem foi o seu orientador e o ano de conclusão. 
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sumário 

O sumárioé a enumeração dos títulos dos capítulos e suas divisões, 

com indicação da página de seu início, tendo por objetivo facilitar ao leitor a 

localização de textos na monografia. Deve ser adequado ao tamanho do trabalho. 

 

resumo 

O resumo é a síntese da monografia, inserida logo após o sumário, 

escrita na língua portuguesa e, facultativamente, traduzida para língua estrangeira 

(abstract). Servindo apenas como apresentação panorâmica da monografia, é exibida 

em um único parágrafo e com a mesma formatação do texto principal. A palavra 

resumo ou abstract deve estar centralizada e duas linhas acima do respectivo texto. 

 

texto principal 

O texto principal é a monografia em si. No mínimo, divide-se em três 

partes: introdução, desenvolvimento e conclusão.  

Na introdução, o autor expõe o problema que motivou a pesquisa, 

situando-o espacial e temporalmente, indicando o objeto e o método nestaempregado. 

Recomenda-se uma breve descrição das partes de que se comporá o 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento do trabalho, divisível em capítulos, é a parte 

principal da monografia. É ali que o autor faz uma retrospectiva da situação 

problemática, como ela vem sendo tratada pela comunidade científica e elabora sua 

crítica e apresenta suas teses, explicando, detalhadamente, suas conclusões. 

A conclusão da monografia destina-se à memorização e fixação das 

principais partes do trabalho ou à articulação delas com o propósito inicial da 

pesquisa. É usual que o autor faça uma síntese das conclusões parciais a que chegou, 

podendo apresentá-las por meio de tópicos concisos. 

No corpo do texto principal, podem ser inseridos elementos gráficos, 

fotos, ilustrações etc., desde que sejam essenciais para a sua compreensão; caso 

contrário, estes devem ser inseridos como anexos. 

 

referências bibliográficas 

Recebe o nome de referências bibliográficasa lista de obras 

explicitamente utilizadas pelo autor no corpo do texto principal de seu trabalho. Obras 

consultadas, mas não mencionadas, devem ser omitidas da lista. Esta lista deve ser 

apresentada em ordem alfabética de autores. 
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dedicatória 

A dedicatória é um pequeno texto em que o autor da monografia 

manifesta suas afeições e agradecimentos a pessoas do seu estreito relacionamento, 

normalmente familiares.  

 

agradecimentos 

Se o autor da monografia desejar manifestar seus agradecimentos a 

outras pessoas, tais como o orientador do trabalho, colaboradores, estagiários, 

bibliotecários, revisores. 

 

anexos 

Designam-se como anexos todos os textos, gráficos e documentos 

que servem de apoio, ilustração ou suplemento do trabalho monográfico, os quais, por 

serem acessórios, não são inseridos no corpo principal, mas após este. 

 

glossário 

O glossário é uma relação das palavras de uso técnico ou de 

emprego não corriqueiro, cuja compreensão é importante ao entendimento das idéias 

apresentadas. Em outros termos, é um pequeno vocabulário. Deve ser apresentado 

em ordem alfabética. É inserido após o texto principal. Recomenda-se seu emprego 

somente em temas de extrema especificidade. 

 

citações 

Citações são referências feitas no texto proferidas em lugar diverso 

por outros estudiosos ou pelo próprio autor, servindo para dar sustentação àquilo que 

se defende ou para estabelecer a crítica a posições antagônicas. 

As citações sempre devem vir acompanhadas das referências 

bibliográficas, indicando a fonte de onde foram extraídas, em itálico e entre aspas. 

 

referências bibliográficas 

Referências bibliográficas são elementos que permitem a 

identificação de um trabalho mencionado no corpo do texto principal, tais como o 

nome do autor, o título da monografia, data de publicação etc. 

Existem elementos das referências que são obrigatórios (a 

apresentação das referências bibliográficas se encontra padronizada pela ABNT). 
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Não se pode perder de vista que o objetivo principal das referências 

é permitir ao público leitor a identificação do trabalho. Evitam-se posições extremadas: 

a inserção de dados em demasia sobrecarrega o texto; a sua ausência não permite o 

alcance do seu escopo. 

As referências bibliográficas são necessárias para permitir a 

identificação e a conferência das fontes das citações inseridas no corpo do texto ou 

em nota de rodapé e na listabibliográfica a ser apresentada no fim do trabalho. 

É recomendável a apresentação das referências bibliográficas logo 

após as citações, entre parênteses, quando a fonte citada é o objeto principal do 

estudo e, por isso, vai ser constantemente mencionada, como quando se elabora 

crítica sobre o pensamento de renomado autor em determinada monografia. 

Neste caso, os elementos referenciais serão mínimos, contendo 

apenas o nome principal do autor, o ano da publicação e o número da página. 


