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Pontos Principais
1. Orientações Gerais
2. Elaboração do Projeto de Pesquisa
3. Elaboração do Artigo Científico



Estágio ou Equivalência
Estágio
◦ Pré-requisitos acadêmicos: Cursar 2.160h incluída Metodologia
◦ Tipo de Empresa: Pública ou Privada
◦ Formalizado via COCIC
◦ Leva em conta área de concessão

Equivalência
◦ Para os que exercem atividade profissional comprovada em carteira
◦ Dispensa da obrigatoriedade do estágio curricular.

Ambos casos é necessário apresentação do TCC.



Trabalho de Conclusão de Curso
Formato: Artigo

Envolve pesquisa bibliográfica, diferentes metodologias de pesquisa
e/ou relatos de atividades desenvolvidas durante o estágio.

Desenvolvido por meio conclusão de duas unidades curriculares
distintas:
◦ Coordenação de Estágio (1º semestre – projeto)
◦ Trabalho de Conclusão de Curso (2º semestre – artigo/defesa)



Trabalho de Conclusão de Curso
A inscrição nas disciplinas foi impedida devido ao impacto curricular (CR) quando o aluno
inscrito não concluía, ficando com nota zero. Neste sentido será formalizado o pedido de
inscrição pela assinatura em lista. E haverá uma lista para solicitação de inscrição em cada uma
das unidades curriculares.

Fazer o TCC durante o último ano ou após.(*)

Inscrição em Coordenação de Estágio – definição de Orientador.

Inscrição em Trabalho de Conclusão de Curso – a qualquer momento, preferivelmente quando o
mesmo for ser entregue.

Sugestão: muito melhor durante 7º e 8º períodos.

Recusa de orientar trabalho finalizado.

Reuniões periódicas.

Posição ativa, não passivo.



Compete ao aluno:
a) Matricular-se na unidade curricular, optar pela área de interesse, entregar o formulário de

orientação;

b) Entrar em contato com o professor orientador e apresentar à Coordenadoria do Curso a
proposta de pesquisa discutida, aceita e aprovada pelo professor orientador;

c) Agendar com o orientador encontros para orientação da pesquisa, de acordo com a
determinação do orientador;

d) Comparecer sempre que convocado ou se tornar necessário sua presença, à Coordenação
de Curso;

e) Observar, acatar e cumprir as normas, o planejamento e o cronograma para elaboração do
TCC especialmente quanto às datas, prazos, forma e conteúdo do artigo.



Definição da Área de Interesse





Áreas de Interesse
Contabilidade e Finanças

Contabilidade Pública

Contabilidade de Instituições Financeiras

Perícia

Auditoria

Fiscal e Tributária

Recursos Humanos

Contabilidade de Custos/Gerencial

Contabilidade Socioambiental

Contabilidade Rural

Contabilidade do 3º Setor

Outras áreas correlatas





Compete ao Professor Orientador
a) Discutir com o aluno as atividades propostas e aprovar o projeto

de pesquisa para o artigo do aluno;

b) Acompanhar e orientar o aluno nas atividades durante todos os
semestres;

c) Observar, acatar e cumprir as exigências e normas relativas a
atividade de orientação;

d) Entregar Ata de Defesa indicando aprovação ou reprovação à
Coordenadoria do Curso;



Compete ao Professor Orientador
e) É reservado ao professor orientador e/ou a banca a competência

de atribuir nota ZERO ao aluno, sempre que ficar comprovado
algum ato ilícito por parte do aluno, e quando ficar caracterizado
a prática de PLÁGIO de qualquer natureza, ou qualquer
comportamento inadequado do aluno, devendo inclusive
promover a denúncia pública para abertura de inquérito
administrativo contra o aluno.



CopySpider - http://www.copyspider.com.br/main/pt-
br/download







Modalidades de Defesa
1. Formato de Pôster

2. Defesa Tradicional



Avaliação em formato de Pôster
A apresentação como Pôster será realizada no mês de outubro em horário
que fará parte do calendário de eventos da Semana Acadêmica.

O Pôster impresso deverá ser entregue até a semana anterior.

O aluno ficará durante o horário determinado para sessão, apresentando
seu trabalho para os participantes.

A banca examinadora irá a cada um dos pôsteres, quando o autor terá o
tempo de 20 minutos para apresentação de seu trabalho. Também serão
reservados 10 minutos para debate e questionamentos dos membros da
banca.



Avaliação em formato de Pôster
A avaliação final do TCC será realizada por uma banca examinadora 
composta pelos seguintes membros:

◦ Professor orientador que presidirá os trabalhos;
◦ Um professor indicado pelo orientador, de comum acordo com o orientando;
◦ É facultado um Supervisor do estagiário da concedente, como convidado.



Avaliação do TCC - Defesa
A avaliação final do TCC será realizado por uma banca examinadora
composta pelos seguintes membros:

◦ Professor orientador que presidirá os trabalhos;
◦ Um professor indicado pelo orientador, de comum acordo com o orientando;
◦ É facultado um Supervisor do estagiário da concedente, como convidado.

A defesa será pública do TCC terá a duração máxima de 30 (trinta)
minutos, sendo no máximo 20 (vinte) minutos destinados à apresentação
oral e 10 (dez) minutos para o debate com os membros da Banca
Examinadora.
Ao final dos trabalhos, a Banca Examinadora reunir-se-á em particular
para a avaliação do TCC.



Avaliação Final do TCC
A data e horário para defesa do TCC serão fixados em locais
convenientes, a critério da banca examinadora, com antecedência
mínima de 05 (cinco) dias úteis, estipulado pela Coordenação do
Curso de Ciências Contábeis.

O aluno providenciará 02 (duas) cópias do TCC e deverá entrega-las
ao orientador com antecedência mínima de 10 (dez) dias da defesa
do trabalho, as quais serão destinadas ao Orientador e ao professor
membro da banca. (*)



Procedimentos pós-apresentação
Após aprovação da defesa, o aluno deverá providenciar as
devidas correções de seu TCC, conforme sugeridas, e
apresentar a versão definitiva padronizada em formato
digital em até 05 (cinco) dias úteis após a avaliação pela
banca Examinadora, entregues à Coordenação do Curso de
Ciências Contábeis.



Normas TCC
As páginas dos artigos devem estar devidamente numeradas no canto superior direito, digitadas em editor de
texto Word for Windows 2003, em um único lado da folha, nas seguintes condições:

papel formato A4 (210 x 297 mm);

fonte Times New Roman, tamanho 12;

espaço entre linhas: simples e sem espaço entre parágrafos;

entrada de parágrafo: 1,25 cm

margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm, direita 2cm;

figuras, gráficos, quadros e tabelas (não usar colorido e faze-las da largura do texto) em fonte Times New Roman,
tamanho 10;

os títulos (todas as letras maiúsculas) e subtítulos (somente a primeira letra de cada palavra em maiúsculo) do
artigo devem ser numerados e negritados;

as citações e referências devem obedecer as normas atuais da ABNT.



Normas para entrega do Artigo
É imprescindível que os trabalhos submetidos sejam inéditos, isto é, não tenham sido enviados
para publicação em evento ou periódico.

Os trabalhos podem ser redigidos com no mínimo 10 páginas e no máximo 17 páginas.

Maiores detalhes – normas TCC, site COCIC.



Do Cronograma de Entrega do TCC
Data Competência Atividade

30/03/2017 Colegiado/ 
COCIC

Reunião com os alunos para esclarecimento das normas para 
desenvolvimento do TCC.

17/04/2017 Alunos Definição das Linhas de pesquisa

18/04/2017 Colegiado Definição dos Orientadores

Segundo Semestre
Inscrição TCC

Alunos Entrega dos pedidos de equivalência ou termo de compromisso
de estágio na Coordenadoria

Até 14/07/2017 Alunos Entregar o formulário que indica aprovação do projeto de 
pesquisa pelo orientador.

Outubro Defesa em Formato de Pôster (Semana Acadêmica)

Até 22/12/2017 Defesa com banca (qualquer momento, desde que dia letivo)

5 dias pós defesa Entrega versão final (digital)



2. Projeto de Pesquisa



2. Projeto de Pesquisa
1. Estrutura básica

2. Dicas de como Escolher o Tema

3. Projeto de pesquisa em 5 passos

4. Definição da Questão de Pesquisa



1. Estrutura Básica
1. Tema

2. Problematização – Questão de Pesquisa.

3. Justificativa

4. Objetivos (Gerais e Específicos)

5. Referencial teórico

6. Metodologia

7. Resultados Esperados

8. Referências



Estrutura do Projeto
O Projeto é um esboço do que se pretende realizar. Apresentado
com verbos no futuro.

Formatação: Semelhante à do Artigo.

Tamanho: Depende do orientador – geralmente 3 a 5 páginas.



Dicas para escolha do tema
1. Afinidade com o tema

2. Procure ser bem específico (convergência – exemplo posterior)

3. Considere o tempo

4. Relacione com sua área

5. Pesquisa de Campo (conhecimento do método)

6. Faça um levantamento de temas (dúvida de escolha, analise temas diferentes)

7. Escolha um tema relevante

8. Pense na bibliografia (disponibilidade e volume)











Desenvolvendo uma Questão de 
Pesquisa
Em um artigo científico é desenvolvida uma questão única e então
são sintetizados os achados anteriores e as fontes primárias em um
trabalho que irão suportar seu argumento sobre o assunto.

Passos para Problematização:
1. Identifique seu assunto/tópico;
2. Pesquise para Refinar;
3. Refinando seu tópico.









3.ELABORAÇÃO DE 
ARTIGO CIENTÍFICO
METODOLOGIA DE PESQUISA



Elementos da pesquisa
1. Tema
2. Problema
3. Objetivos
4. Referencial Teórico
5. Metodologia
6. Resultados

Elaborados no projeto de pesquisa

Apresentados parcialmente no projeto de pesquisa



Exemplo
Uma Análise das Prestações de Contas das Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público do Estado do Rio de Janeiro.

Autores: CRUZ, Cláudia Ferreira; SOARES JÚNIOR, Roberto Pires;
SILVA, Angelino Fernandes; SIQUEIRA, José Ricardo Maia de.

Periódico: Pensar Contábil, Rio de Janeiro, v. 12, n. 49, p. 31 - 41,
set./dez. 2010



Tema da pesquisa
A pesquisa para se justificar deve responder as seguintes
perguntas:

◦ Qual a importância do assunto?
◦ Para quê ou para quem ela pode ser útil?
◦ Os dados e os meios são suficientes para a realização da pesquisa?
◦ O que espero encontrar?
◦ Tenho realmente condições de fazer o que me proponho?



Tema da 
Pesquisa



Tema da 
Pesquisa



O problema de pesquisa
O problema de pesquisa é a questão que estimula o
trabalho de investigação.

◦ Precisa ser algo possível de ser respondido dentro das
limitações do pesquisador e dos recursos de pesquisa
◦ Normalmente é formulado como uma frase interrogativa (?)



Problemas 
de 
Pesquisa



Os Objetivos
Geral
◦ Consiste em uma “tradução” do problema para uma linguagem

que remete a operacionalização da pesquisa

Específicos
◦ Referem-se em um desmembramento do objetivo geral, de forma

que a combinação dos seus resultados permitem atingi-lo, e por
consequência, permita responder ao problema de pesquisa



Objetivo



Referencial Teórico
Não se faz pesquisa sem leitura

◦ Livros
◦ Periódicos
◦ Leis
◦ Relatórios técnicos
◦ Sites
◦ Teses/ Dissertações



Onde pesquisar



Onde pesquisar

• Spell – http://www.spell.org.br



Referencial Teórico



Como ler um texto técnicos/científicos
1. Conheça o trabalho

 analise o título e subtítulos, isto facilita a leitura, pois ajuda a compreender como o autor organizou
seu pensamento;

2. Analise o trabalho
 Compreenda realmente sobre o que fala o texto
 Identifique o problema de pesquisa
 Compreenda o objetivo do trabalho
 Destaque a ideia central defendida pelo autor e possíveis ideias secundárias que derivam da

afirmação central
 Avalie o trabalho. Construa uma opinião sobre o processo de trabalho do autor, a teoria utilizada,

os dados analisados, a argumentação, a metodologia e as análises.

Severino, 2007



Leitores de PDF



Metodologia – Classificação das pesquisas
Quanto aos Objetivos

Exploratória Quando há pouco conhecimento sobre o assunto a ser estudado, geralmente, o
estudo desenvolvido assume as características de uma pesquisa exploratória. Almeja-
se por maiores conhecimentos sobre o tema abordado, de forma a torná-lo mais claro
ou a possibilitar a formulação de questões importantes sobre o assunto.

Descritiva Em uma pesquisa descritiva, os fatos são observados, registrados, analisados,
classificados e interpretados, sem que o pesquisador tenha interferência. Desta
forma, neste tipo de estudo, os fenômenos são observados mas não há manipulação
de dados pelo pesquisador.

Explicativa As pesquisas explicativas têm como objetivo identificar os fatores que determinam ou
contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Diante disso, pode-se afirmar que este
é o tipo de pesquisa que busca mais profundamente o conhecimento da realidade, se
constituindo na base do conhecimento científico. Gil (1999)



Metodologia

Uma Análise das Prestações de Contas das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público do Estado do Rio de Janeiro.

Classificação quanto aos objetivos: DESCRITIVA





Metodologia – Classificação das pesquisas
Quanto às estratégias (Delineamento)

Bibliográfica Tem como finalidade principal explicar e discutir um assunto, tema ou problema
com base em referências publicadas. Além disso, possibilita a análise sobre as
contribuições apresentadas a esse assunto, tema ou problema. Martins e Theófilo
(2007). A PB pode ser realizada independentemente – análise teórica – ou como
parte de um trabalho – apresentação do referencial teórico (revisão da literatura).
Moreira (2004).

Documental A pesquisa documental caracteriza-se pelo uso de documentos como
fontes de dados, informações e evidências. Martins e Theófilo (2007).
Algumas pesquisas utilizam exclusivamente fontes documentais, no
entanto, pode-se combinar fontes documentais com outras, como por
exemplo, entrevistas e observação. Cassell e Symon (1995)



Metodologia – Classificação das pesquisas
Quanto às estratégias (Delineamento)

Experimental Caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja
conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo
significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante
análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados
coletados. Gil (1999).

Levantamento É uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de
seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o
contexto não estão claramente definidos. Yin (2005)

Estudo de Caso “Orientará a busca de explicações e interpretações convincentes para situações que
envolvam fenômenos sociais complexos, e a construção de uma teoria explicativa
do caso que possibilite condições para se fazerem inferências analíticas sobre
proposições constatadas no estudo e outros conhecimentos encontrados”. Martins
(2008, p. 11)



Metodologia

Uma Análise das Prestações de Contas das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público do 

Estado do Rio de Janeiro.

Classificação quanto à estratégia: DOCUMENTAL



Estratégia



Metodologia – Classificação das pesquisas
Quanto à abordagem

Quantitativa
X

Qualitativa

As pesquisas quantitativas traduzem as informações em números
para classificá-las e organizá-las, enquanto as pesquisas
qualitativas consideram que há uma relação dinâmica entre o
mundo real e o sujeito.

O enfoque qualitativo é aquele que busca principalmente a
“dispersão ou expansão” dos dados ou da informação, enquanto
o quantitativo pretende intencionalmente “delimitar” a
informação (medir com precisão as variáveis do estudo, ter
“foco”).



Metodologia

Uma Análise das Prestações de Contas das Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público do Estado do Rio de Janeiro.

Classificação quanto à abordagem: QUANTITATIVA



Metodologia - Técnica coleta de dados

Técnicas

Observação e 
Observação 
Participante

Exame minucioso que requer atenção na coleta e análise das
informações, dados e evidências. Na observação participante o
pesquisador assume uma variedade de funções de fato participa dos
eventos e situações que estão sendo observados. Martins e Theóphilo
(2007).

Entrevista Técnica para coletar informações, dados e evidências cujo objetivo
básico é entender e compreender o significado que entrevistados
atribuem a questões e situações, em contextos que não foram
estruturados anteriormente, com base nas suposições e conjecturas dos
pesquisador. Martins e Theóphilo (2007).

Documental Coleta de dados e informações via pesquisa documental não utiliza
material editado, seu material de trabalho são cartas, memorandos,
correspondências, agendas, relatórios, estudos e avaliações. Martins e
Theóphilo (2007). Utilizando também de arquivos históricos, registros
estatísticos, diários, biografias, jornais e revistas. Gil (1999).



Onde coletar dados
IBGE - http://www.ibge.gov.br/home/

BNDES - http://www.bndes.gov.br/

Secretaria do Tesouro Nacional - http://www.tesouro.fazenda.gov.br/

IPEA Data - http://www.ipeadata.gov.br/

BM&Fbovespa - http://www.bmfbovespa.com.br/

Empresas



Coleta de dados



Metodologia – Análise de dados

Metodologias

Análise Descritiva Descreve os dados e informações encontradas, tirando conclusões
sobre tais evidências.

Análise de Conteúdo Técnica de investigação, que através de uma descrição objetiva,
sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto nas
comunicações, tem por finalidade de interpretá-las. Bardin (2006)

Análise Estatística Uso de técnicas estatísticas com o objetivo de fazer inferências
sobre o assunto abordado.



Metodologia

Uma Análise das Prestações de Contas das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

do Estado do Rio de Janeiro.

Análise dos dados: DESCRITIVA



Resultados 
Os resultados devem ser claros, concisos e úteis

◦ Devem ser apresentados os dados que realmente:

◦ colaboram para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados
◦ ajudem a responder o problema de pesquisa
◦ apresentem para o leitor um quadro compreensível da realidade estudada

Andrade, 1999



Resultados 

Poucas OSCIPs declaram ter recebido recursos públicos nos anos de 2006 e

2007. Em geral, as OSCIPs que atuam na promoção da assistência social do

Estado do Rio de Janeiro não têm prestado contas dos recursos públicos e

privados recebidos de forma transparente, e o nível de atendimento das

normas regulamentares de prestação de contas por parte delas é

considerado baixo.



Discussão
As implicações teóricas e práticas dos resultados obtidos são discutidas
neste item.

O autor analisa a significação dos resultados, liga os novos achados aos
conhecimentos anteriores e apresentados no Referencial Teórico,
destacando como as hipóteses, comprovadas ou não, concordam ou
divergem do conhecimento existente, chama a atenção para fatos novos
ou excepcionais e para a falta de determinadas informações

Pode ser feita junto ou separada dos resultados

Andrade, 1999



Conclusões
Refletem a contribuição do trabalho para a teoria
Não se constituem em mera transcrição dos resultados
São respostas às hipóteses e devem enriquecer, reformular, ou mesmo
rejeita a teoria existente e sempre adicionam conhecimento ao já
existente
Deve ser breve, concisa, clara e precisa, baseada nos dados comprovados
Pode-se destacar também sugestões para novas pesquisas e as limitações
do trabalho feito

Andrade, 1999



Redação Científica
A redação científica, normalmente, é feita por meio de um texto
dissertativo
Características essenciais:
◦ Impessoalidade – uso da terceira pessoa do singular
◦ Objetividade – deve ser objetiva, precisa e isenta de ambiguidades
◦ Modéstia e Cortesia – expressar e não impressionar
◦ Função informativa – linguagem técnica, racional, firmada em dados concretos
◦ Clareza – clareza de ideias para ter clareza de expressão
◦ Uso adequado do vocabulário técnico ou comum

Andrade, 1999



Referências
As referências são importantes por permitir ao leitor identificar e
localizar corretamente o material que foi utilizado na pesquisa.

Todos os trabalhos citados devem estar nas referências.
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