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Dezembro de 2010 

Orientação para realização do TCC 

 

 

• AVISO: O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma construção 

conjunta entre o pesquisador/estudante e seu respectivo orientador, 

cabendo a ambos decidir qual a melhor forma de estruturação do Trabalho. 

O que se segue é uma sugestão de estruturação, que pode ou não ser 

seguida, dependendo dos objetivos da pesquisa e dos caminhos sugeridos 

pelo orientador. O orientador, em comum acordo com o orientando, é quem 

sugere a melhor estruturação para o TCC. 

 

1. Qual é o objetivo do TCC? 

 

O TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) dentro da estrutura acadêmica do Curso de 

História da FACIP tem por objetivos avaliar a capacidade individual do futuro 

historiador (professor/pesquisador) de refletir acerca de temáticas específicas da 

construção do conhecimento histórico através do desenvolvimento de pesquisa 

científica sobre tema previamente eleito e que resultará na construção de um trabalho 

escrito que reflita o conhecimento acumulado e a reflexão desenvolvida ao longo ao 

período de formação do estudante de história. 

A estrutura do TCC, por sua própria natureza, é um trabalho monográfico que 

possibilita ao formando a articulação entre a bibliografia e a pesquisa documental e o 

uso consciente das diversas fontes, resultando na construção de uma argumentação 

coerente, ao redor de um tema previamente eleito, que tem por objetivo aprofundar a 

formação do historiador, bem como num exercício de escrita, dentro de estruturas 

teórico-metodológicas do campo da história. 

 

2. Qual é a estrutura básica do TCC? 

 

Usualmente um trabalho monográfico de conclusão de curso não almeja inovações para 

a área de conhecimento, trata-se sim de um exercício de pesquisa que possibilite uma 

reflexão mais aprofundada da natureza teórico metodológica do trabalho do historiador.  
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Por este motivo faz-se necessário se observar algumas regras básicas para a construção 

do TCC. Essas regras dizem respeito principalmente à estruturação do texto, que deve 

observar algumas regras específicas que são importantes para a avaliação do 

conhecimento ali apresentado. Uma sugestão possível para servir de base à construção 

do TCC deve possuir os seguintes elementos: 

a) Introdução 

A introdução é o momento fundamental para a explanação das intenções 

temáticas a serem desenvolvidas ao longo do texto. Antes de ser um truísmo, 

esta afirmação guarda a dimensão da reflexão feita pelo pesquisador acerca de 

seu objeto, deixando claro para o leitor quais são as suas referências teórico-

metodológicas e como o pesquisador se posiciona perante a discussão 

historiográfica contemporânea sobre seu tema. Graça a isso, uma boa introdução 

deve conter os seguintes elementos: 

• Apresentação e delimitação do tema: no texto introdutório o autor deve 

procurar deixar claro ao leitor quais as razões de sua escolha sobre o 

tema. Esta escolha geralmente é pessoal, no entanto, essa escolha 

responde a questões pertinentes à época e ao local de onde parte a 

pesquisa, ou seja, o lugar social onde está inserido o autor. Neste sentido, 

o assunto deve estar delimitado de forma temporal/geográfica; e 

temático/teórica.  

• Discussão teórico-metodológica: este é um dos pontos centrais para a 

confecção de um bom TCC. A clareza teórico-metodológica se refletirá 

na construção de um texto mais claro e na coerência com a abordagem 

das fontes e a argumentação ao redor da idéia central. Agora, o que é 

uma discussão-teórico metodológica? Quando tentamos explicar 

determinada realidade utilizamos um conjunto de idéias e conceitos que 

são coerentes entre si. Sem essa coerência de idéias seríamos incapazes 

de analisar os dados desta própria realidade. Portanto, a discussão 

teórico-metodológica pressupõe que a abordagem geral do trabalho seja 

coerente com o conjunto de idéias escolhidas ao longo da pesquisa. Um 

exemplo: Se sua análise parte da premissa da “luta de classes” que é um 

conceito marxista, você não explicará as relações econômicas usando as 
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idéias da economia liberal (onde não existe o conceito de luta de classes), 

sem ser contraditório em sua explicação. 

Portanto, quando partimos de uma idéia que nos auxilia a analisar nossas 

fontes (os autores que lemos) temos que ser coerentes com os conceitos 

que usamos ao longo do texto. Nesse sentido, a discussão teórico-

metodológica é o momento onde explicamos qual a idéia (ou o conjunto 

de idéias) que utilizamos para desenvolver nosso tema, sendo necessário 

explicar quais os autores nos quais encontramos essas idéias e o uso que 

fazemos delas ao longo do trabalho. 

• Apontamentos bibliográficos: elencar em quais as obras o trabalho está 

se referenciando. Na Introdução a discussão bibliográfica deve ser 

apresentada de forma geral e sucinta e posteriormente aprofundada e 

desenvolvida ao longo de um ou mais capítulos. 

• Fontes: Em concordância com a discussão teórico-metodológica neste 

momento do trabalho deve ser apresentado o conjunto documental 

(fontes) trabalhado. Esta apresentação deve dizer qual a natureza das 

fontes (oral, literária, oficial, demográfica, etc.), sua localização 

(arquivo/biblioteca/acervo privado/data e local da entrevista) e a forma 

como é utilizada a fonte dentro das concepções teórico-metodológicas 

escolhidas. A sistematização do trabalho com os documentos, seu 

levantamento e análise deve ser feita de forma clara apresentando ao 

leitor o método de organização e análise do conjunto documental do 

TCC. Na Introdução o corpo documental deve ser apresentado, bem 

como é preciso esclarecer as formas de sua apropriação, ao longo do 

desenvolvimento dos capítulos. 

ATENÇÃO: sugere-se que os trabalhos cujo corpus documental é 

baseado em depoimentos orais podem oferecer ao leitor acesso aos 

depoimentos colhidos e efetivamente utilizados ao longo do texto, em 

anexo (transcrita ou em mídia adequada). Os trabalhos cujo corpus 

documental seja impresso e/ou manuscrito devem oferecer ao leitor as 

informações necessárias para a localização em seus respectivos 

acervos/bibliotecas/etc. Os trabalhos cujo corpus documental seja 



 5 

baseado em mídias devem, igualmente, apresentar ao leitor as referências 

de localização do conjunto documental trabalhado, ou podem possibilitar 

ao leitor acesso direto aos documentos expressamente citados mediante 

mídia específica (respeitando a legislação em vigor), quando estes não 

estiverem acessíveis em acervo/biblioteca/etc. 

• Apresentação da estrutura do texto: descrição e justificativa dos capítulos 

e subcapítulos 

  

b) Desenvolvimento. 

O desenvolvimento do trabalho acadêmico, ancorado na proposta de 

encaminhamento teórico-metodológica apresentada na introdução é a parte 

constitutiva dos processos argumentativos de demonstração e análise do tema 

escolhido, estruturada e articulada em capítulos e subcapítulos. Aqui 

apresentamos uma sugestão de organização estrutural que abordaria o tema 

escolhido através da divisão da análise em três capítulos. É fundamental recordar 

que um trabalho acadêmico propõe questões/problemas que devem levar aos 

processos de averiguação, compreensão, interpretação e análise, operando 

conceitos históricos, desvelando as possibilidades do seu corpus documental e 

contando uma história que de conta das ambições apresentadas na introdução. 

Os capítulos de um TCC constituem, dessa forma, a trama pela qual o autor 

trabalha o tema selecionado, urdindo suas hipóteses as informações coletadas, 

selecionadas e analisadas que constituem suas fontes documentais. O trabalho 

com os capítulos exige um processo de aproximação e aprofundamento do autor 

em relação ao tema, por isto é necessário apostar em um recorte bastante 

delimitado (o que é a natureza de um Trabalho de Conclusão de Curso), mas que 

deve dialogar com temas mais amplos, num exercício de reflexão constante. 

Assim a dinâmica da construção de capítulos, sempre deve ser discutida com o 

professor orientador através da discussão a partir da estruturação do TCC, 

proposto e construído pelo aluno. 
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• Discussão bibliográfica: Desenvolvimento da discussão bibliográfica 

acerca do tema e fazendo dialogar as obras e os autores, seus conceitos e 

ancoragens. Toda vez que falamos sobre determinado tema é 

imprescindível que apresentemos todo o conjunto de trabalhos cuja 

leitura foi realizada para a melhor compreensão do assunto que 

abordamos ao longo do trabalho. Devemos previamente levantar quais 

obras foram produzidas sobre ele, apresentando ao leitor o conteúdo das 

mesmas, e deixar claro de que forma a argumentação desenvolvida ao 

longo do TCC dialoga com os conteúdos apresentados pelas obras 

analisadas. Esse diálogo serve como posicionamento de suas idéias 

perante a historiografia, auxiliando na compreensão de seu trabalho 

como um todo e o inserindo dentro de determinada tradição 

historiográfica. Além disso, um bom trabalho de análise historiográfica 

garante uma melhor condução da argumentação a ser desenvolvida, 

dando segurança ao autor e ao leitor, quanto às formas de abordagem que 

estão sendo desenvolvidas no trabalho de conclusão 

• Estruturação: usualmente o TCC possui apenas três capítulos. Há a 

possibilidade de se agregar mais capítulos ao trabalho ou reduzi-lo. No 

entanto, quanto maior o número de capítulos, mais complexo o trabalho 

para a sua estruturação e para a manutenção da coerência na 

argumentação. Uma solução para a necessidade de mais capítulos é uma 

boa estruturação de subcapítulos que possibilite manter o sentido interno 

da argumentação. O que é requerido do autor do TCC no 

desenvolvimento dos capítulos é uma argumentação coerente que 

apresente ao leitor os seguintes aspectos1: 

1. Uso das fontes em harmonia com a argumentação proposta: a escolha 

do corpus documental deve ser coerente com a argumentação a ser 

                                                 
1 É importante ressaltar que a estrutura aqui apresentada é uma indicação possível para a confecção de um 
trabalho de conclusão de curso coerente. No entanto existem formas alternativas de estruturação, mas 
devemos lembrar que essas outras formas dependem de uma reflexão teórico-metodológica amadurecida 
que normalmente aparecem apenas em estudos mais avançados, como nas pesquisas de mestrado e 
doutorado. Fica o lembrete da possibilidade de outras construções que devem ser sempre seguidas quando 
de comum acordo com o orientador do trabalho, que por sua experiência é peça importante para o 
desenvolvimento de um trabalho de boa qualidade. 
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desenvolvida ao longo do capítulo em questão. Muitas vezes 

documentos nos sugerem temas similares, porém distintos, quando 

em sua apresentação. Uma boa seleção documental, em consonância 

com o tema a ser desenvolvido, dá mais consistência à argumentação 

e facilita a interpretação por parte do leitor. 

2. Planejamento e estruturação: os capítulos e subcapítulos devem ser 

previamente planejados, de forma a contemplarem a totalidade da 

discussão que o objeto de análise do TCC se propõe a realizar. Esse 

planejamento inclui a avaliação da melhor forma para o 

desenvolvimento do argumento, o que passa por uma seleção prévia 

das fontes, como essas fontes se encaixam no tema e como o 

desenvolvimento do tema pressupõe a sua subdivisão dentre os 

capítulos ou subcapítulos. Não há uma receita pronta que defina um 

caminho para esses procedimentos. Tais demandas apenas são 

colocadas pelo objeto de estudo e pelo corpus documental a ser 

trabalho pelo pesquisador, sendo cada caso único. 

3. Estilo: a escrita de um TCC deve seguir os cânones da língua 

portuguesa praticada no Brasil. Ao contrário do que possa parecer, a 

linguagem coloquial não é bem vista pela academia enquanto 

estratégia narrativa. Deve-se, ao máximo, evitar esse tipo de mau uso 

da língua. O mesmo não ocorre quando a linguagem coloquial é tema 

da análise ou faz parte do corpus documental (apenas nesses casos). 

Nesse sentido, pede-se ao autor de um TCC que procure sempre ater-

se à linguagem corrente dentro dos estudos acadêmicos. Deve-se 

lembrar que, antes de ser um fator restritivo á criação, a forma de 

linguagem usada em um trabalho dessa natureza preza pela clareza na 

exposição das idéias e deve sempre buscar da melhor forma possível 

o bom entendimento entre a forma da escrita e o leitor. 

4. Citações bibliográficas: as citações bibliográficas possuem um papel 

fundamental no desenvolvimento da argumentação e na compreensão 

das formas com as quais o autor do trabalho lida com a historiografia 

com a qual ele/ela dialoga. O desenvolvimento da discussão 
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bibliográfica num capítulo específico traz a necessidade ao autor de 

demonstrar, de forma clara e constante, como as leituras e as 

discussões por ele desenvolvidas aparecem ao longo do texto, num 

diálogo constante com a produção historiográfica referente ao seu 

tema de trabalho. As citações, portanto, são o momento em que o 

diálogo entre os diversos textos lidos ao longo da pesquisa travam se 

relacionam com a argumentação do trabalho e auxiliam o autor a 

estruturar o texto dentro de uma tradição de pensamento, dando 

coerência e densidade intelectual ao TCC. Quanto mais completo e 

consistente forem as citações (estarem no lugar correto, no momento 

correto, apresentando a passagem correta), mais densa será a 

argumentação. 

 

c) Considerações finais 

O papel da conclusão num TCC é o momento em que as questões que surgiram ao 

longo da análise devem ser portas apontando não um encerramento da pesquisa, mas 

sim quais os possíveis caminhos essa pesquisa pode seguir. Os bons trabalhos não são 

aqueles que respondem a todas as perguntas, mas aqueles que colocam novas questões a 

serem respondidas. Esse jogo entre perguntas e respostas é da própria natureza da 

produção científica e da própria profissão do historiador. Nesse sentido, a reflexão 

pedida pela conclusão está mais ligada ás possibilidades abertas pela pesquisa do que 

propriamente ás questões particulares por ela respondidas. O bom trabalho sempre 

coloca múltiplas questões. 

 

d) Referências bibliográficas 

As referências bibliográficas usualmente se dividem em: fontes (meramente descritivo), 

obras de referência (enciclopédias, dicionários, etc.) e bibliografia específica e geral. As 

referências bibliográficas são, para o historiador experimentado, a porta de entrada para 

o estudo em questão. A bibliografia vai indicar quais as tradições historiográficas com 

as quais o trabalho dialoga. Nesse sentido deve-se ressaltar a importância da coerência 

entre as obras citadas e a argumentação desenvolvida pelo trabalho (o que nos remete á 

sua construção teórico-metodológica). Deve ser evitada a citação de obras que não 

foram lidas ou não correspondem às necessidades apresentadas pela argumentação 
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desenvolvida ao longo do TCC. Obras fora do lugar são como um ruído que atrapalha a 

apreciação do conjunto da obra realizada. 

 

3. Qual o caminho para eu organizar melhor o meu TCC? 

No momento em que é necessário enfrentar o trabalho de escrita do TCC é fundamental 

ao futuro historiador alguns procedimentos que auxiliam na organização de seu trabalho 

e na sistematização da escrita e do tratamento das fontes. 

O primeiro passo é o de pensar o trabalho como um todo e subdividi-lo em tópicos. É o 

que é chamado de organograma. É no organograma que vislumbramos a forma geral 

que o trabalho assumirá ao final de sua confecção e é ali que planejamos de que forma o 

trabalho será desenvolvido bem como as necessidades que devemos preencher antes de 

iniciarmos a tarefa da escrita. 

Ao separar o assunto em tópicos e capítulos é possível vislumbrar que assuntos devem 

ser desenvolvidos na introdução, como organizar a discussão bibliográfica e como usar 

as fontes ao longo dos capítulos posteriores, planejando não apenas como trabalhar os 

temas, mas também criando estratégias para o melhor uso das fontes. Sem um 

organograma, por menor que seja, o trabalho torna-se confuso e muitas vezes inviável. 

Além disso, antes de enfrentar o trabalho da escrita deve-se organizar o corpo 

documental de forma a tornar disponível e acessível ao pesquisador todas as suas fontes, 

divididas por temas previamente pensados, de forma a facilitar seu uso ao longo do 

trabalho. Os instrumentos de coleta das fontes e sua posterior organização dependem da 

natureza e do conteúdo a ser desenvolvido pelo TCC. Cada fonte, cada conteúdo pede 

uma abordagem diversa. 

 

4. Como funcionará a defesa do TCC? 

 

A banca será constituída por três professores, sendo um deles o orientador do trabalho. 

As bancas serão montadas segundo critérios estabelecidos e combinados entre os 

orientadores e os acadêmicos. O presidente da banca será o orientador do trabalho. 

O aluno terá de 15 a 20 minutos para realizar sua apresentação, posteriormente os 

professores terão 20 a 30 minutos para realizar sua argüição, tendo o aluno mais 30 
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minutos para fazer as suas considerações. Os trabalhos aprovados serão depositados em 

mídia digital (ou impresso ou capa dura), sendo uma cópia na biblioteca da FACIP e 

outra no LAPEH (digital). 

 

5. Como formatar o TCC? 

 

Para a formatação do TCC utilize as normas técnicas da ABNT para apresentação de 

trabalhos acadêmicos que pode ser encontrada em 

http://www.bibliotecas.ufu.br/sites/bibliotecas.ufu.br/files/normalizacao_tcc.ppt 

Sobre os elementos constitutivos do trabalho, divididos em pré-textuais, textuais e pós-

textuais. Segue abaixo um modelo: 

 

Elementos Pré-textuais (antecedem e apresentam o trabalho escrito) 

Elementos Pré-textuais Obrigatório Opcional 
Capa X  
Folha de Rosto X  
Ficha Catalográfica (verso da folha de rosto)  X 
Errata  X 
Folha de Aprovação X  
Dedicatória  X 
Agradecimentos  X 
Epígrafe  X 
Resumo em Língua Portuguesa X  
Resumo em Língua Estrangeira  X 
Lista de Ilustrações  X 
Lista de Tabelas  X 
Lista de Abreviaturas e Siglas  X 
Lista de Símbolos  X 
Sumário X  
 

 

Elementos textuais 

Elementos Textuais Obrigatório Opcional 
Introdução X  
Desenvolvimento (Capítulos) X  
Conclusão X  
 

 

Elementos Pós-textuais 

Elementos Pós-Textuais Obrigatório Opcional 
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Referências X  
Glossário  X 
Apêndice(s)  X 
Anexo(s)  X 
Índice(s)  X 
 

 

6. Quais são as regras para a apresentação gráfica do TCC? 

 

6.1. A Folha deve ser branca, A4, digitada somente no anverso da folha. A 

impressão deve ser feita na cor preta, as cores são utilizadas apenas para 

tabelas e ilustrações. (Marcelo – usar ambos os lados da folha) 

6.2. O texto pode ser digitado em Times New Roman ou Arial tamanho 12; 

com o Espaço entre linhas de 1,5 cm com recuo de parágrafo: na primeira 

linha e com espaçamento simples entre os parágrafos; 

6.3. Sugerimos que as citações com mais de três linhas, as legendas, as notas 

de rodapé sejam escritas em fonte tamanho 10. 

6.4. Os Títulos dos capítulos devem ser numerados com numeração arábica, 

sempre em nova página, indicado na parte superior esquerda como exemplo: 

A Introdução e a Conclusão não são numeradas. Para subdivisões, exemplo: 

(ABNT) 

1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo Geral 

1.1.2 Objetivos Específicos 

6.5. A Capa é a proteção do trabalho, portanto, não deve ser contada na 

paginação. A numeração a partir da folha de rosto, sendo que devem ser 

contadas todas as folhas. O início da impressão da numeração, entretanto, se 

dá apenas a partir da introdução, em algarismos arábicos até a última folha 

do trabalho, incluindo os apêndices e anexos. O número da página deve ser 

colocado no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior. 
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6.6. O trabalho de conclusão de curso deve apresentar um resumo que 

apresento de pontos relevantes do mesmo, sendo que a explicação do tema 

deve ser realizado na primeira frase do mesmo; também deve-se aí  ressaltar 

os objetivos, o método e técnicas da pesquisa, o conjunto documental, os 

possíveis resultados e a conclusão. O verbo deve ser na 3ª pessoa, singular; é 

também importante evitar frases na negativa, uso de símbolos ou fórmulas. 

O resumo é escrito em parágrafo único, com a extensão de 150 a 500 

palavras. Segue-se a ele o conjunto de três palavras chaves, separadas por 

pontos finais. (ABNT) 

6.7. As citações com mais de três linhas devem ser segmentadas do texto, o 

recuo utilizado é de 4 cm da margem esquerda,  a letra tamanho 10, com 

espaçamento simples. O texto deve ser justificado, sem parágrafo e sem 

aspas. A referência deve estar junto à citação (AUTOR, data, p.) 

6.8. Existem dois tipos de notas de rodapé: as notas de referencias e as notas 

explicativas. As notas de referência servem para referenciar as citações 

(diretas ou indiretas) feitas no texto. O acadêmico deve escolher o tipo de 

referência que utilizará em seu trabalho. Pode se utilizar a referência junto à 

citação ou em nota de rodapé. Não se utilizam estas duas formas 

conjuntamente. Se optar pela referenciação junto a citações utilizar as notas 

de rodapé como notas explicativas: para comentar, aprofundar, esclarecer ou 

ampliar as reflexões feitas no texto, mas que não aparecem no corpo do 

texto. A numeração de notas é arábica e a fonte é subscrita. 

6.9. As Referências Bibliográficas devem ser digitadas em espaço simples e 

separadas entre si, por dois espaços simples; ordenadas em ordem alfabética, 

por sobrenome de autor ou título. Alguns exemplos: 

 

Obra Completa: 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do paraíso. 2ª ed. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 1969. (Coleção Brasiliana, 333). 
 
HOBSBAWM, Eric. Sobre a história: ensaios. Tradução de Cid Knipel 
Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 336 p. ISBN 85-7164-
772-0 
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Capítulo de obra:  

FOUCAULT, Michel. Las meninas. In: ______. As palavras e as coisas. 
São Paulo: Martins Fontes, 1999.  
 
GUIMARÃES, Manoel Luis Salgado. A disputa pelo passado na cultura 
histórica oitocentista no Brasil. In: CARVALHO, José Murilo de (org.) 
Nação e cidadania no Império: novos horizontes. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2007. p. 93-122. 
 

Artigos de Revista/Periódicos 

BOSI, Alfredo. Caminho entre a literatura e a história. Revista de 
Estudos Avançados, São Paulo, vol 19, n. 55. dez/2005. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142005000300024&lng=pt&nrm=iso>.  Acesso em 16/11/2006. 
PAIVA, Marcelo Rubens. Repórter de um tempo mau. Folha de São 
Paulo, São Paulo, 15 dez. 2001. Ilustrada. P. 1. 2ª col. 
 

Mapas 

BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Departamento Nacional da 
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