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Proposta de Estrutura para TCC - ADM 

 

Capítulo I — Disposições Gerais 

O trabalho de conclusão de curso constitui um dos principais momentos de construção 

do conhecimento científico, realizando um exercício de escrita e reflexão autoral, em que o 

aluno deverá articular conhecimentos teóricos e práticos desenvolvidos ao longo do curso, sob 

orientação de um professor do curso de Administração.  

Após concluída a disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa II (MTP II), em que o 

projeto de pesquisa do aluno foi elaborado, o aluno deve desenvolver a pesquisa e a redação 

do artigo, com suporte das disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho 

de Conclusão de Curso II (TCC II).  

O artigo produzido deverá ser apresentado pelo autor publicamente em datas e locais 

previamente divulgados pela Coordenação de TCC,  diante de uma banca composta por três 

professores, que se encarregarão de avaliá-lo. 

 

1.1. Definição e conceitos 

O Trabalho de Conclusão de Curso é definido como um tipo de atividade acadêmica 

orientada, que desenvolve de modo sistemático um tema específico, não necessariamente 

inédito, registrado por escrito ou por meio de diferentes linguagens, de modo a revelar revisão 

bibliográfica, reflexão, interpretação e rigor técnico-científico e artístico, quando couber 

(Resolução CONGRAD Nº 02/2004). 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consistirá em um dos componentes 

obrigatórios da estrutura curricular do curso de Administração da FACIP, apesar de ser um 

componente opcional nas diretrizes do Conselho Nacional de Educação. A decisão do curso 

de considerá-lo como componente obrigatório fundamenta-se: 

• na obtenção de um profissional com maior capacidade de investigação e de 

argumentação; 

• no estímulo ao interesse dos graduandos pela pesquisa científica; 

• no fortalecimento da área acadêmica como um campo de trabalho profícuo para o 

administrador; 

• no estímulo à pós-graduação, que exigirá do aluno experiência com a pesquisa e com 

a produção científica. 

As atividades referentes ao trabalho de conclusão de curso serão desenvolvidas sob a 

forma de três disciplinas com carga de 60 horas cada – “Métodos e Técnicas de Pesquisa II” 

(MTP II), “Trabalho de Conclusão de Curso I” (TCC I) e “Trabalho de Conclusão de Curso 

II” (TCC II). Estas disciplinas pertencem ao núcleo de formação teórico-prática do estudante 

e serão oferecidas, respectivamente, no oitavo, nono e décimo períodos. 

O TCC é de grande importância para a formação no curso, na medida em que permitirá 

que o aluno pesquise sobre um assunto de seu interesse e apresente aquilo que aprendeu no 

decorrer do curso.  

O trabalho será elaborado pelo aluno com base em literatura pertinente, em sua 

experiência pessoal e profissional e nas linhas de pesquisa do professor/orientador. 

 

1.2. Objetivo geral e específicos 

O TCC tem por objetivo geral estimular os alunos a refletirem academicamente sobre 

temas estudados durante o curso, gerando um artigo como produto da atividade de pesquisa, 

que contribuirá também para elevar o padrão acadêmico do curso de Administração.  

Objetivos específicos: 
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 capacitar o acadêmico de Administração para perceber e compreender o 

processo organizacional; 

 compreender as bases epistemológicas do pesquisar; 

 estruturar um projeto de pesquisa a partir de princípios metodológicos; 

 executar o projeto de pesquisa obedecendo  às normas da ABNT; 

 produzir o TCC/artigo a partir das análises dos dados da pesquisa.  

 

1.3. Pré-requisitos para a Elaboração do Trabalho de Curso 

A disciplina MTP II ficará a cargo de professor especificamente designado para 

ministrá-la, enquanto as disciplinas TCC I e TCC II ficarão sob a responsabilidade do 

coordenador de TCC. A orientação se dará basicamente por meio de encontros entre o 

professor-orientador e os respectivos orientandos, para acompanhamento da evolução do 

trabalho proposto. 

A disciplina MTP II visará capacitar o aluno para a elaboração de projetos de 

pesquisa. Nessa disciplina, o aluno obterá conhecimento sobre os elementos que compõem 

um projeto de pesquisa – tema, problema, hipótese, objetivos, justificativa, revisão 

bibliográfica, aspectos metodológicos, interpretação de dados, dentre outros. 

Concomitantemente ao desenvolvimento da disciplina MTP II, o aluno deverá desenvolver o 

Projeto de Pesquisa direcionado para o seu trabalho de conclusão de curso. Neste sentido, 

como trabalho final dessa disciplina, o aluno deverá apresentar o Projeto de Pesquisa na área 

escolhida para avaliação do professor encarregado da disciplina MTP II. Em seguida, o 

Projeto deverá ser encaminhado para apreciação final pelo professor-orientador escolhido 

pelo aluno, que deverá avaliar a adequação teórico-metodológica e a viabilidade do projeto, 

além de fornecer sugestões e críticas ao aluno, as quais poderão ser acatadas durante o 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. 

A disciplina TCC I centrará sobre o desenvolvimento do trabalho de conclusão de 

curso, conforme os projetos individuais de pesquisa, elaborados no decorrer da disciplina 

MTP II. Nesta perspectiva, a disciplina TCC I orientará o aluno na investigação do 

tema/problema e no encaminhamento da pesquisa na área escolhida. Em termos gerais, a 

disciplina se concentrará na discussão sobre a estrutura e o conteúdo do artigo, conforme tema 

escolhido, devendo o professor-orientador desenvolver junto com o orientando os aspectos 

introdutórios, de fundamentação teórica, de revisão bibliográfica, e os procedimentos 

metodológicos a serem utilizados na efetivação do trabalho de conclusão de curso. 

A disciplina TCC II objetiva dar continuidade à disciplina TCC I, no sentido de 

finalizar o trabalho de conclusão do curso. Neste sentido, os encontros entre professor-

orientador e orientando deverão propiciar ao aluno condições para que o mesmo realize a 

análise empírica (coleta e interpretação de dados), se for este o caso; descreva as principais 

conclusões decorrentes da sua investigação e finalize o seu trabalho, além de estruturá-lo sob 

o formato definido pelo Colegiado do Curso, visando a sua apresentação. Revisões 

gramaticais e adequações às normas da ABNT também farão parte dessa etapa, apara a 

entrega da versão final e submissão à banca de avaliação. 

 

1.4. Aspectos normativos para elaboração 

O artigo poderá ser feito em qualquer área que compõe o curso de administração, 

ficando a cargo da orientação a sua delimitação. 

 

1.4.1. Regras de escolha de orientação 
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Desde o início da disciplina MTP II, o Aluno deverá se encaminhado para o processo 

de definição de orientação. Isso poderá ser feito a partir do tema de interesse do aluno, desde 

que aceito pelo professor-orientador.  

É importante que haja identificação entre professor e aluno no que se refere à 

metodologia de trabalho e o grau de empatia. 

Definida a orientação, o aluno deverá preencher a ficha de aceite (conforme anexo III), 

com o aceite do professor, e entregá-la na Coordenação do Curso de Administração até a data 

estipulada.  

Em caso de escolha de uma temática que abarque outras áreas de conhecimento, o 

aluno poderá requerer autorização para ser orientado por um professor de outro curso da 

FACIP, por meio de requerimento, endereçado ao Colegiado do Curso de Administração, com 

justificativa, incluindo o aceite do professor-orientador. 

 

1.4.2. Relação do número orientador/orientando 

Cada professor-orientador poderá ter, no máximo, 6 (seis) alunos sob sua orientação, 

por semestre. 

 Casos haja interesse ou necessidade, o professor orientador poderá solicitar junto ao 

colegiado de curso a ampliação da quantidade de vagas. 

 

1.4.3. Troca de orientador 

Poderá haver mudança de orientador por interesse do professor ou do aluno.  

No caso do professor decidir desligar o aluno de sua orientação, deverá comunicar 

formalmente o fato à Coordenação do Curso e ao aluno, explicitando os motivos. 

Caso o aluno decida mudar de orientador, deverá comunicar formalmente ao 

professor, explicitando os motivos da decisão.  

Uma cópia do documento datada e assinada pelo professor, comprovando que o 

mesmo tomou conhecimento da decisão do aluno, deverá ser entregue na Coordenação do 

Curso.   

 

 

Capítulo II — Atribuições e competências 

 

2.1. Cabe ao Colegiado: 

 analisar, quando solicitado, as decisões proferidas pelos orientadores, pela Banca 

Examinadora, pelo Coordenador do TCC e pelo Coordenador do Curso de 

Administração; 

 

2.2. Cabe à Coordenação de Curso 

 encaminhar à direção o nome do Coordenador do TCC, para nomeação por meio de 

portaria; 

 analisar e deliberar, em primeira instância, sobre os recursos interpostos pelos alunos 

quanto às avaliações realizadas pela Banca Examinadora; 

 encaminhar ao Colegiado do Curso os requerimentos de solicitação de professores-

orientadores que não pertençam ao quadro de professores do Curso; 

 receber do professor Coordenador do TCC, os trabalhos de conclusão de curso e 

definir, juntamente com este, dia, hora e local para realização da defesa do trabalho; 

 cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
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2.3. Coordenador do Trabalho de Curso 

O Coordenador do TCC é indicado pela Coordenação de Curso em ato próprio, 

aprovado pelo Colegiado de Curso e nomeado pela direção da FACIP e exercerá a atribuição 

pelo período de 2 (dois) anos permitidas sucessivas reconduções mediante eleição. 

Cabe ao coordenador do Trabalho de Curso: 

 ministrar a(s) disciplina(s) de TCC. 

 encaminhar aos professores-orientadores os (pré) projetos de pesquisa desenvolvidos 

na disciplina MTP II; 

 designar os professores-orientadores para atuarem no processo de elaboração, 

execução, acompanhamento e defesa dos TCCs de acordo com áreas de interesse. 

 comunicar aos alunos o nome de seus orientadores; 

 receber, dos professores orientadores, relatório final de orientação efetuada; 

 receber e protocolar os exemplares dos trabalhos, na versão final, sendo uma via 

impressa e arquivo digital(CD, DVD ou equivalente); 

 entregar na Secretaria da Coordenação do Curso os TCCs recebidos; 

 tomar, no âmbito de sua competência, todas as medidas para a solução de casos 

especiais, bem como aquelas referentes ao efetivo cumprimento deste Regulamento. 

 cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 planejar, organizar e supervisionar o desenvolvimento das várias etapas do trabalho; 

 analisar e acompanhar o desempenho dos professores orientadores, tomando as 

medidas necessárias; 

 manter-se atualizado em relação à legislação vigente; 

 verificar o cumprimento das normas contidas no manual; 

 realizar e efetuar reuniões sistemáticas com os orientadores e alunos; 

 registrar e documentar o material de comprovação das orientações; 

 conduzir junto aos professores orientadores a avaliação do processo de orientação dos 

trabalhos desenvolvidos no TCC; 

 realizar as demais atividades burocráticas pertinentes.  

 analisar e deliberar sobre a ficha de aceite do professor-orientador, encaminhada por 

orientando; 

 acompanhar a execução das atividades pertinentes ao TCC, cuidando para que ocorra 

na forma prevista em lei e conforme a sua programação; 

 divulgar os resultados das defesas públicas do TCC; 

 manter arquivo atualizado, que conste o nome e dados de identificação dos alunos em 

fase de elaboração do TCC, título do trabalho, assim como o nome, email e telefone 

do professor orientador; 

 recepcionar e encaminhar à Coordenação de Curso os recursos interpostos pelos 

alunos quanto às avaliações realizadas pela Banca Examinadora; 

 designar um professor suplente na composição das bancas examinadoras; 

 definir, juntamente com os professores-orientadores, dia, hora e local para realização 

da defesa do TCC perante Banca Examinadora; 

 providenciar instalações e recursos necessários à realização das bancas examinadoras 

de qualificação e defesa pública; 
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2.4. Docente Orientador 

O professor orientador do TCC é designado pelo Coordenador de Curso. Cabe ao 

professor-orientador: 

 orientar e acompanhar os alunos no desenvolvimento da pesquisa e da redação do 

trabalho, discutindo procedimentos teórico-metodológicos de forma a garantir o 

cumprimento do cronograma previamente estabelecido; 

 controlar a freqüência dos alunos nas atividades programadas; 

 cabe ainda ao orientador facilitar os meios para realização do trabalho, sugerir 

métodos e técnicas, indicar bibliografia, incentivar o trabalho do aluno, acompanhar o 

cronograma do aluno sob sua orientação e dar o retorno (feedback) sobre as atividades 

do aluno no decorrer do trabalho. 

 participar das reuniões convocadas pelo Coordenador do TCC e/ou Coordenação de 

Curso; 

 manter informado o Coordenador do TCC sobre o desenvolvimento das orientações; 

 solicitar ao coordenador de TCC a indicação dos membros da banca de qualificação e 

de defesa pública; 

 definir os membros da banca de qualificação e de defesa pública, solicitadas pelos 

professores-orientadores, quando possível. Nesse sentido, o coordenador deverá 

buscar uma maior equidade na carga-horário entre os professores do curso; 

 sugerir ao Coordenador do TCC, as datas das bancas de qualificação e de defesa, bem 

como os recursos necessários; 

 cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

 

2.5. Discente 

Cabe ao discente: 

 organizar sua disponibilidade de tempo a fim de desenvolver as atividades previstas 

nas disciplinas de trabalho de conclusão de curso; 

 comparecer às sessões de orientação previamente definidas pelo professor-orientador; 

 discutir com o professor as dificuldades encontradas, procurando soluções para 

superá-las; 

 realizar as atividades de pesquisa e comprometer-se com a redação do texto dentro dos 

prazos e condições estipuladas pela Instituição; 

 entregar as cópias do trabalho ao coordenador de TCC.  

 depositar, obrigatoriamente, na Coordenação do Curso, uma cópia versão final 

impressa e uma gravada em meio eletrônico (CD, DVD ou equivalente) após 

correções e sugestões da banca. 

 discutir com o professor as dificuldades encontradas, procurando soluções para 

superá-las; 

 submeter o trabalho para revisão conforme as normas gramaticais e ABNT vigentes; 

 

 

Capítulo III — Avaliação  

A avaliação do trabalho se dará por meio da submissão do trabalho a uma banca 

examinadora, constituída pelo professor-orientador e de mais dois professores, da própria 

UFU ou de outras IES, desde que tais participações não impliquem em custos financeiros para 

a Unidade Acadêmica. 
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A avaliação do trabalho se constituirá da apresentação do trabalho pelo aluno, seguida 

de argüição e atribuição de nota pelos participantes da banca.  

A banca deverá levar em conta uma apreciação geral do trabalho do aluno, 

considerando entre outros pontos: foco, relevância do tema, reflexão, consistência 

metodológica, bibliografia consultada, redação e correção gramatical. 

Os membros da banca atribuirão ao trabalho nota de zero a 100 (cem), sendo o 

resultado final a média aritmética dos examinadores. A aprovação na disciplina se dará 

mediante a obtenção de, no mínimo, nota 60 (sessenta), dentro dos 100 pontos distribuídos. 

O aluno terá um prazo de 72 horas para recorrer, junto à Coordenação do curso, das 

decisões da banca examinadora. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Administração. 

 

3.1. Solicitação da Avaliação Final 

Fica definido que o trabalho a ser apresentado ao final da disciplina TCC II será um 

artigo desenvolvido pelo aluno apresentando o resultado da pesquisa realizada. 

O trabalho, após devida avaliação, poderá ser disponibilizado no site da Unidade 

Acadêmica, a critério do orientador. Além disso, recomenda-se a submissão de um artigo para 

publicação em periódico ou congresso.  

 

3.2. Processo de Avaliação 

A banca examinadora é soberana em suas decisões, competindo a ela decidir pela 

aprovação ou reprovação do trabalho apresentado. 

 será automaticamente reprovado o trabalho caso se verifique ainda na leitura e 

correção prévias plágio parcial e/ou total por parte do aluno. 

 qualquer membro da banca examinadora poderá suspender a apresentação pública, 

caso confirme a não realização das correções significativas sugeridas na banca de 

qualificação. 

 a avaliação do trabalho se constituirá da apresentação do artigo pelo aluno, seguida de 

argüição e atribuição de nota pelos participantes da banca. 

 A banca deverá levar em conta uma apreciação geral do trabalho do aluno, 

considerando entre outros pontos: relevância do tema, reflexão, consistência 

metodológica, bibliográfica consultada, redação e correção gramatical. 

 O aluno terá prazo aproximado de 20 minutos para apresentação de seu artigo. 

 Cada membro da banca disporá de tempo para argüição e comentários. 

 A banca, bem como o aluno, poderá tecer comentários finais, após a arguição, com as 

sugestões e críticas restantes. 

 Os membros da banca atribuirão ao trabalho nota de zero a 100 (cem), sendo o 

resultado final a média aritmética dos examinadores. 

 A aprovação na disciplina se dará mediante a obtenção de, no mínimo, nota 60 

(sessenta), dentro dos 100 pontos distribuídos. 

 A banca examinadora, por maioria, pode condicionar a aprovação do aluno à 

reformulação parcial ou integral no artigo apresentado, caso não se verifique as 

correções previamente sugeridas. A nota somente será lançada após a avaliação das 

alterações introduzidas no artigo. 

 A avaliação final da banca examinadora deve ser registrada em Ata, com a assinatura 

de todos os membros. 
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Capítulo IV — Disposições Gerais 

O aluno que não entregar o projeto de pesquisa e artigo no prazo estipulado ou que não 

se apresentar para a defesa pública na data, hora e local previamente agendados, sem motivo 

justificado, será automaticamente reprovado. 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 

Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do 

Curso, e aplica-se às turmas ingressantes a partir de 2007. 

 
 
 

Ituiutaba (MG), 25 de abril de 2011. 

 

 

 

 

 

Rafael Guerreiro 

Coordenador de Curso 
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Anexo I – Estrutura e Formatação para MTP II 

 

1. Capa  

 

2. Folha de rosto 

 

3. Introdução 

3.1. Tema e Problema 

3.2. Justificativa 

3.3. Objetivos - geral e específicos 

3.4. Hipóteses (opcional) 

 

4. Quadro teórico / revisão bibliográfica / referencial teórico 

4.1. Visão dos principais autores sobre o tema 

 

5. Procedimentos metodológicos 

5.1. Tipo de pesquisa 

5.2. Universo, população e amostragem 

5.3. Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

5.4. Análise de dados 

 

6. Cronograma  

 

7. Orçamento (opcional) 

 

8. Bibliografia 

 

9. Anexos ou Apêndices 
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Anexo II – Estrutura e Formatação para TCC I  

 

1. Título 

 

2. Resumo (30 a 40 linhas) 

 

3. Introdução  

3.1. Tema e Problema 

3.2. Justificativa 
3.3. Objetivos - geral e específicos 
3.4. Hipóteses (opcional) 
 

4. Referencial Teórico 

Texto dissertativo dentro dos padrões ABNT (10 páginas) 

 

5. Procedimentos metodológicos 

5.1. Tipo de Pesquisa 

5.2. Universo, população e amostragem 

5.3. Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

5.4. Análise de dados 

 

6. Referências  
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  Curso de Administração                      Ituiutaba, jul. 2011 

   

Anexo III – Modelo de Artigo para formatação do TCC do Curso de Administração 

 

 

Aluno !!!!!!! (FACIP-UFU) - xxxxxxxxx@yahoo.com.br 

Prof. Dr. XXXX (FACIP-UFU) - xxxxxxxx@pontal.ufu.br 

 

 

 

Resumo 

O presente modelo tem como objetivo principal apresentar a estrutura e formatação a ser 

seguida para elaboração dos TCC´s dos alunos do curso de Administração da FACIP-UFU. 

Esse modelo consta das regras e normas necessárias para o TCC. O resumo deve apresentar o 

objetivo geral do trabalho, menção breve do referencial teórico, a metodologia utilizada para 

sua construção, os resultados alcançados e suas considerações finais, contendo mínimo de 10 

linhas e máximo de 15 linhas (3.200 caracteres), em único parágrafo.  

Palavras-Chave: Três palavras-chave que caracterizam o trabalho do aluno. Deve 

representar a idéia central do trabalho.  

 

 

1. Introdução 

A introdução do trabalho deve conter uma contextualização do tema a ser tratado, os objetivos 

geral e específicos, a justificativa, tudo em forma de texto dissertativo, sem tópicos. Os 

parágrafos são justificados, com espaçamento de 6 pontos entre um parágrafo e outro. 

 

2. Fundamentação Teórica 

É o espaço destinado à apresentação da revisão bibliográfica a respeito do tema abordado. 

Busca-se nesse item a opinião de vários autores concernente ao tema em questão.  

 

2.1. Estrutura: 

O artigo deve conter mínimo de 15 páginas e máximo de 18 páginas, em espaçamento 

simples, incluindo tabelas, figuras, notas de final de texto, anexos. Os parágrafos são 

justificados, sem recuo, com espaçamento de 6 pontos entre um parágrafo e outro. 

As margens: 3cm superior e esquerda e 2cm inferior e direita.  

Fonte: Times New Roman, tamanho 12 

Numeração de página: inserir número de página no rodapé com alinhamento do lado direito, 

contando desde a primeira página, aparecendo somente a partir da segunda página. 
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2.2. Citações: 

Deve seguir rigorosamente as normas ABNT em vigor para referências e citações diretas e 

indiretas.  

As citações diretas que contarem 3 ou mais linhas devem ser recuadas da 

margem em 4cm, com fonte tamanho 11. (AUTOR, ano, página) 

Segundo o Autor (ano, página) as “citações diretas com menos de três linhas devem ser 

apresentadas no corpo do texto, entre aspas”. A referência de autoria pode aparecer no final 

da citação com (AUTOR, ano, página) entre parágrafo. 

Outras dúvidas podem ser esclarecidas em: 

SILVA, A. M.; PINHEIRO, M. S. F.; FRANÇA, M. N. Guia para Normalização de 

Trabalhos Técnico-Científicos: projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos, dissertações e 

teses. 5ª Ed. Uberlândia: Edufu, 2008. 145 p. 

 

2.2. Tabelas e Figuras: 

As figuras e tabelas atenderão a norma da APA (American Psycological Association, 2001).  

Segundo APA (2001, p. 133) “as tabelas geralmente mostram valores numéricos exatos, e os 

dados são ordenadamente dispostos em linha e colunas, facilitando sua comparação.  

2.2.1. Tabelas 

Título da tabela 

O título da tabela deve ser breve, claro e explicativo. Deve ser colocado acima da tabela, no 

canto superior esquerdo, logo abaixo da palavra Tabela (com a inicial em maiúscula) e 

acompanhado do número que a designa (tabelas devem ser numeradas com números arábicos 

de forma sequencial dentro do texto como um todo). Ex.: Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, etc. 

Citar tabelas no corpo do texto 

Ao citar tabelas no corpo do texto escreva apenas o número referente a tabelas, por exemplo: 

Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3, etc. (a palavra „Tabela‟ deverá ser apresentada com a inicial 

maiúscula) Observações Nunca escreva „tabela abaixo/acima‟ ou „tabela da página XX‟, pois 

a numeração das páginas do trabalho pode ser alterada. 

Fonte do corpo da tabela: Times New Roman, tamanho 10 

Fonte das notas da tabela: Times New Roman, tamanho 9 

Notas de tabelas 

As tabelas têm três tipos de notas: notas gerais, notas específicas e notas de probabilidade. 

”As notas são úteis para eliminar a repetição no corpo de uma tabela” (APA, 2001, p. 147). 

Elas são apresentadas na margem esquerda (sem recuo) abaixo da tabela (entre a tabela e a 

nota acrescentar dois espaços). E devem ser ordenadas na seguinte sequência: nota geral, nota 
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específica e nota de probabilidade, e cada tipo de nota deve ser colocado em uma nova linha. 

Notas gerais: “Uma nota geral qualifica, explica ou fornece informações relativas à tabela 

como um todo e conclui com uma explicação de abreviaturas, símbolos e assemelhados” 

(APA, 2001, p. 145). 

Nota específica refere-se a uma coluna, linha ou item em particular e deve ser indicada por 

letra minúscula sobrescrita (a, b, c). 

Nota de probabilidade indica os resultados de testes de significância e é indicada por asterisco 

sobrescrito (*). 

 

Tabela 1 – Hectares plantados por produto para a Região Nordeste.  

Produto / 

Ano
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Arroz 1350 1145 870 620 580 560

Milho 2570 2790 2920 2430 2160 2030

Soja 3340 3670 3930 4470 4895 4645
 

Fonte: IBGE, 2011. 

 

2.2.2. Figuras  

 

Título da figura 

O título explica a figura de maneira concisa, mas discursiva. Ele deve ser colocado na parte 

superior da figura, numerado com algarismos arábicos de forma sequencial dentro do texto 

como um todo, precedido pela palavra figura (com a inicial em maiúscula). Ex.: Figura 1, 

Figura 2, Figura 3, etc.  Quaisquer outras informações necessárias para esclarecimentos da 

figura (como unidade de medida, símbolos, escalas e abreviaturas), que não foram incluídas 

na legenda,  deverão ser acrescidas após o título. 

Fonte do corpo da figura: Times New Roman, tamanho 10 

Legenda: É a explicação dos símbolos utilizados na figura e deve ser colocada dentro dos 

limites da figura. 

Citar figuras no corpo do texto: Ao citar figuras no corpo do texto, escreva apenas o 

número referente à figura. Por exemplo: Figura 1, Figura 2, Figura 3, etc. (a palavra figura 

deverá ser apresentada com a inicial maiúscula). 

Observações:  Nunca escreva „figura abaixo/acima‟ ou „figura da página XX‟, pois a  

numeração das páginas do trabalho pode ser alterada. 

Figuras Reproduzidas De Outra Fonte: Figuras reproduzidas de outra fonte devem 

apresentar, abaixo da tabela, o reconhecimento ao autor original, mesmo que seja uma 

adaptação, logo após o título. 
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Exemplos Nota. Fonte: Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., & Koller, S. H. (2009). 

Publicar em psicologia: um enfoque para a revista científica (p. 175). São Paulo: Associação 

Brasileira de Editores Científicos de Psicologia/Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo. Nota Fonte: Adaptado de Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., & Koller, S. H. 

(2009). Publicar em psicologia: um enfoque para a revista científica (p. 176). São Paulo: 

Associação Brasileira de Editores Científicos de Psicologia/Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo. 

 

Figura 1 – Hectares plantados por tipo de produto para a Região Nordeste. 
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Fonte: IBGE, 2011. 

 

3. Metodologia  

 

3.1. Tipo de pesquisa 

Do ponto de vista de seus objetivos (Gil, 1991) pode ser: 

 Pesquisa Exploratória: visa proporcionar maior familiaridade com o problema com 

vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. Assume, 

em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso. 

 Pesquisa Descritiva: visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em 

geral, a forma de Levantamento. 

 Pesquisa Explicativa: visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para 

a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a 

razão, o “porquê” das coisas. Quando realizada nas ciências naturais, requer o uso do 

método experimental, e nas ciências sociais requer o uso do método observacional. 

Assume, em geral, a formas de Pesquisa Experimental e Pesquisa Expost-facto. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos (Gil, 1991), pode ser: 
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 Pesquisa Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material 

disponibilizado na Internet. 

 Pesquisa Documental: quando elaborada a partir de materiais que não receberam 

tratamento analítico. 

 Pesquisa Experimental: quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as 

variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de 

observação dos efeitos que a variável produz no objeto. 

 Levantamento: quando a pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer. 

 Estudo de caso: quando envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. 

 Pesquisa Expost-Facto: quando o “experimento” se realiza depois dos fatos. 

 Pesquisa-Ação: quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação 

ou com a resolução de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. 

 Pesquisa Participante: quando se desenvolve a partir da interação entre 

pesquisadores e membros das situações investigadas. 

 

Procedimento para a coleta e o tratamento de dados  

Consultar material de apoio. 

 

4. Considerações   

 

5. Referências  
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 Anexo IV – Ficha de Aceite 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO ORIENTADOR 

 
Declaro, para os devidos fins, que aceito orientar o(a) aluno(a) 
_____________________________________________________, no  

 
Trabalho de Conclusão de Curso (MTP II, TCC I e TCC II. 

 

Tema:  
.................................................................................................................................................. 
 

Identificação do orientador 

Nome: .................................................................................................................................  

Fone: ................................................ 

Email:....................................................................................................................................... Maior  

titulação:   (  )Mestre       (   )Doutorado      (   )Pós-Doutorado      (   ) Livre Docente       

 

Identificação do orientando 

Nome: .................................................................................................................................  

Fone: ................................................ 

Email:....................................................................................................................................... Ano de  

Ingresso: ..........................................                 Período: ........................................... 

 

 

Ituiutaba, ______ de_______________ de 2011. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

                                                     Prof.(a) Dr.(a)  Orientador(a) 
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Anexo V – Ficha de Avaliação de TCC 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL DA BANCA EXAMINADORA DA 

MONOGRAFIA  

 

NOME DO ALUNO(A):........................................................................................... 

TÍTULO DO TCC:..................................................................................................... 

ORIENTADOR(A):................................................................................................... 
 

FATORES A SEREM CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO  

A – INTRODUÇÃO 

 

Valor 
10,0 

 

 O autor apresenta a contextualização do trabalho.  

 Os objetivos do trabalho são apresentados de forma clara. 

 O autor justifica a escolha do tema e os objetivos do trabalho. 

 O autor apresenta a estrutura do trabalho, isto é, os itens que compõem o trabalho. 

B - EMBASAMENTO TEÓRICO Valor 
20,0 

 

O embasamento teórico utilizado pelo autor permite apoiar a pesquisa, isto é, os conceitos e idéias 
apresentadas esclarecem o tema e o objetivo do trabalho. 

As obras utilizadas são, na sua maioria, obras científicas: livros, revistas acadêmicas, dissertações e 
teses.  

C – METODOLOGIA Valor 
10,0 

 

O trabalho menciona o tipo de pesquisa e justifica-a. 

O trabalho cita o período em que ocorreu o levantamento dos dados. 

O trabalho menciona as técnicas utilizadas para colher os dados. 

O trabalho explicita o critério analítico utilizado para comparar e analisar os fenômenos estudados. 

D - RESULTADOS E DISCUSSÃO Valor 
20,0 

 

O autor analisa todos os objetivos específicos e ou proposições do trabalho à luz do referencial 
teórico. 

E – CONCLUSÃO Valor 
10,0 

 

São mencionados na conclusão se os objetivos propostos foram alcançados. 

O trabalho menciona as dificuldades encontradas e suas limitações. 

O autor sugere melhorias ou soluções para o problema investigado. 

F – RESPEITO ÀS NORMAS DA ABNT 
 

Valor 
 10,0 

 

O trabalho apresenta citações diretas e indiretas corretamente. 

Todas as obras citadas ao longo do trabalho foram referenciadas. 

O aluno atendeu as normas técnicas apontadas pela FACIP-UFU 

 

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO  

A – APRESENTAÇÂO Valor 

20,0 
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O aluno mostrou-se seguro apresentando com propriedade o seu trabalho, não se utilizando de 
leituras constantes dos slides ou papeletas. 

A linguagem do aluno estava clara e adequada ao conteúdo da apresentação, sem gírias e cacoetes, 
respeitando as regras gramaticais da boa comunicação. 

O aluno apresentou o seu trabalho com clareza e objetividade. 

Os slides elaborados mostraram-se organizados e coerentes com o trabalho escrito. 

 
TOTAL EM 100,0  pts 

 

 
RESULTADO FINAL:  
ALUNO(A) CONSIDERADO(A):  
(     ) APROVADO(A) 
(     ) APROVADO(A) MEDIANTE MODIFICAÇÕES SUGERIDAS PELA BANCA E APRESENTADAS AO 
ORIENTADOR EM TEMPO HÁBIL      PARA COLAR GRAU, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR. 
(     ) REPROVADO(A) POR: 
_____________________________________________________________ 
 

 

  

 

 

 

 

 
            ITUIUTABA-MG, _____ DE ____________________ DE 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________ 

ASSINATURA  EXAMINADOR 

 

 

 


