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1. INTRODUÇÃO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica de 

caráter obrigatório e instrumento de avaliação final de um curso de formação. Seu 

objetivo é a iniciação e o envolvimento do estudante de graduação no campo da 

pesquisa científica.  

Cabe ressaltar que o Trabalho de Conclusão de Curso também é requisito 

obrigatório em outros cursos como pós graduação lato sensu, MBA, cursos técnicos, 

entre outros.  

Para Severino (2002), essa exigência pode garantir um bom êxito na 

aprendizagem e contribuir com o amadurecimento intelectual, pois “há a iniciação 

metodológica à sua criação e expressão” (p. 73). 

Para produzir o TCC é necessária uma preparação organizada e cuidadosa, 

o cumprimento de planejamento e a aplicação de um método (SEVERINO, 2002). O 

estudante precisa ter um tema para o trabalho, que deverá ser escolhido com base 

em critérios que envolvem: interesse e afinidade com o tema; relevância para a 

comunidade científica, profissionais de Ciências Sociais e para a sociedade; 

existência de bibliografia suficiente; inovação e resposta a uma questão.  

Para tal, o trabalho precisa seguir, normalmente, algumas diretrizes que são 

estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que publica 

as normas brasileiras para os diversos setores da sociedade no que diz respeito a 

 

[...] certificação de produtos, sistemas, pessoas e rotulagem 
ambiental. Esta atividade está fundamentada em guias e 
princípios técnicos internacionalmente aceitos e alicerçada em 
uma estrutura técnica e de auditores multidisciplinares, 
garantindo credibilidade, ética e reconhecimento dos serviços 
prestados (ABNT, 2015). 

 

As normativas (ou NBR) para trabalhos acadêmicos são definidas como 

“recomendações” e podem ser seguidas na sua totalidade ou não, dependendo da 

instituição de ensino, do curso e das necessidades da pesquisa e do pesquisador. 

Entretanto, um cuidado, principalmente com a formatação e apresentação do texto, 

facilita a leitura, localização e compreensão das informações por parte dos 

avaliadores e dos interessados em geral. Desta forma, deve ser uma preocupação 

do estudante, bem como dos responsáveis pela orientação. 



4 

 

Por fim, enfatizamos que, pelas características teórico-práticas da Ciências 

Sociais e a diversidade de possibilidades de atuação no mercado de trabalho 

(docência, treinamento desportivo, avaliação física, orientação de atividades física, 

gestão desportiva, preparação física, recreação e lazer e pesquisa acadêmica), a 

licenciatura em Ciências Sociais da Uninove disponibiliza algumas modalidades de 

TCC a fim de enriquecer o processo e os meios para a produção do conhecimento e 

aumentar o interesse do aluno por essa tarefa. 

 

2. MODALIDADES DE TRABALHOS 

 

2.1. Produção de trabalho científico 

 

2.1.1 Artigo Científico. 

 

O estudante irá apresentar como produto final, um artigo científico. Para tal, 

ele deverá escolher uma revista científica que publique pesquisas na área do tema 

escolhido e seguir as recomendações de formatação por ela estabelecida. 

Nesse aspecto, o orientador poderá auxiliar nessa busca e escolha da 

revista mais adequada; e, caso a banca avaliadora e o orientador assim decidirem, o 

artigo produzido poderá ser recomendado para uma real submissão à revista. 

 Para essa modalidade, o estudante precisa colocar na nota de rodapé da 

primeira página do trabalho, o nome do periódico ao qual se destinaria o artigo 

científico elaborado.  

 

2.1.2. Monografia 

 

É o tipo de Trabalho de Conclusão de Curso mais usual no ensino superior 

brasileiro. Tem como finalidade levar o aluno à melhor compreensão de um 

determinado fenômeno identificado em seu processo de formação através de 

pesquisa de campo ou revisão sistemática. 

Sua estrutura geralmente obedece a seguinte organização: 
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2.2. Projeto de intervenção profissional  

 

Plano de intervenção junto à instituição pública ou privada, objetivando uma 

ação profissional empreendedora, social, educativa ou de treinamento. 

Nesse formato de TCC é possível desenvolver um macrociclo de 

treinamento para uma modalidade esportiva, um programa de avaliação física, um 

documento orientador para o pedagogo que deseja incentivar a atividade física em 

suas aulas, um caderno de jogos que favoreçam a interdisciplinaridade, um projeto 

Disponível em http://www.abnt.org.br/, acessado em 20/02/2015 
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de curso para uma escola ou ONG, um plano empreendedor para a abertura de uma 

academia ou de implantação de um programa de qualidade de vida, lazer, entre 

tantas outras possibilidades. 

É importante destacar que a fundamentação teórica será a base para o 

planejamento da intervenção profissional, com isso a estrutura do TCC precisa 

apresentar minimamente uma introdução com a contextualização da ação, os 

objetivos, caracterizar o local e o público alvo, a justificativa, benefícios, o 

desenvolvimento do projeto, considerações finais com as expectativas do propositor 

e as referências bibliográficas. 

 

2.3. Relato de experiência 

 

São textos que descrevem, refletem e analisam situações, processos e/ou 

ações. Caracterizam-se por “contar” histórias e compartilhar experiências 

inovadoras, inéditas, diferenciadas e/ou significativas para a sua formação 

profissional e, consequentemente para a formação de outras pessoas. 

Essa modalidade pode relatar a participação em um projeto social (em 

entidades que promovam intervenções sociais junto à face de vulnerabilidade, 

exclusão, desigualdades sociais, econômicas e culturais, precarização e sofrimento 

social), no PIBID, estágio supervisionado, como sujeito ou voluntário de uma 

pesquisa científica, entre outros.  

E assim, como o projeto de intervenção profissional, a fundamentação 

teórica é essencial para compreensão do fenômeno e embasamento das ações 

vivenciadas. Sua estrutura contempla uma introdução com a contextualização da 

situação, os objetivos, caracterização do local e do público alvo, justificativa, 

descrição, reflexão, relação entre teoria e prática, percepções, aprendizados e 

referências bibliográficas. 

 

2.4. Relatório técnico 

 

Inicia-se com as mesmas características de um relato de experiência, 

entretanto, identifica e enfatiza um problema ocorrido; e seu objetivo final será 

propor uma solução para a dificuldade apontada. 



7 

 

Possui uma estrutura semelhante ao relato de experiência e ao projeto de 

intervenção profissional e também não dispensa o diálogo com autores de renome 

na área. 

 

3. PROCESSO DE ORIENTAÇÃO 

 

Os professores serão designados às turmas a fim de desenvolverem suas 

atividades de orientação para grupos de até 20 (vinte) alunos. 

Cada orientador tem a liberdade para determinar o cronograma de 

orientações e tarefas segundo suas necessidades, características da pesquisa e 

produção do aluno. 

A dinâmica se dará por meio de orientação presencial (individual ou em 

grupo) e com o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O TCC I será avaliado exclusivamente pelo orientador que atribuirá uma 

nota entre 0 e 10 pontos. Como produto final o discente deve entregar um projeto de 

trabalho formatado dentro das normas da ABNT. 

Já o TCC II corresponderá a nota do produto final, do trabalho concluído, 

que será determinado pelo professor orientador a partir das intensões apresentadas 

no semestre anterior por meio do projeto de TCC. 

Cada orientador possui a liberdade de estabelecer o seu próprio critério 

avaliativo, segundo as tarefas que solicitar ao orientando. Para tanto, o professor 

considerará a participação nas orientações presenciais e a utilização dos recursos 

tecnológicos da plataforma AVA. 

Essas ações objetivam respeitar o processo de cada estudante, valorizando 

atitudes de motivação, criatividade, iniciativa e pesquisa.  
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APÊNDICE – 1 

ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DO TCC 

 

1. Recomendações para apresentação dos textos  

 

a) Tamanho do papel: A4 (210 X 297 mm) 

b) Margens: Superior: 3,0 cm/ Inferior: 2,0 cm/ Direita: 2,0 cm/ Esquerda: 3,0 cm 

c) Espaçamento: O corpo do texto em espaçamento 1,5 (sem espaçamento entre 

parágrafos).  

d) Tipo de Fonte: Times New Roman ou Arial digitado na cor preta na frente das 

folhas. 

e) Tamanho de Fonte: Para todo o trabalho usar tamanho 12; Somente no título da 

capa usar tamanho 16 , em caixa alta e negrito. 

f) Parágrafo: Utilizar uma (1) tabulação (tab) para iniciar os parágrafos. 

g) Numeração: A paginação de um trabalho acadêmico inicia-se na folha de rosto.  

 

2. Estrutura Geral  

 

2.1. Capa  

 

É a proteção externa do trabalho e sobre a qual se imprimem as informações 

necessárias a sua identificação. Deve obedecer a seguinte ordem: 

(Nome da instituição e curso - Nome dos autores – Título - Local (cidade da 

instituição - Ano da entrega). 

 

2.2. Folha de rosto  

 

Deve conter os seguintes elementos:Nome dos autores - Título - Natureza 

do trabalho (Trabalho Acadêmico); e objetivo (aprovação em disciplina); nome da 

Instituição, curso; área da graduação (Licenciatura) e nome do orientador - Local 

(cidade) da instituição - Ano de entrega. 
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2.3. Sumário 

 

Lista de títulos e subtítulos que constam no trabalho, com suas respectivas 

páginas. O sumário possui o objetivo de facilitar a localização dos itens contidos em 

qualquer texto escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Texto  

 

Todo texto acadêmico é organizado em três partes principais: introdução, 

desenvolvimento e considerações finais. 

 

A introdução apresenta o assunto, o contexto do problema, revela suas 

intenções como pesquisador e prepara o leitor para compreender o tema que será 

desenvolvido. Ela contempla os seguintes tópicos: 
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1) Origem da pesquisa, ou seja, os motivos da escolha do tema; 

2) Conceitos básicos: informações que o leitor precisa conhecer previamente para 

compreender o foco do seu texto. 

3) Problema: a pergunta que pretende responder com sua pesquisa. Por Exemplo: 

Como essa pesquisa, especificamente recortada, pode contribuir para o pensamento 

crítico? 

4) Objetivo: redigido em um parágrafo ou em tópicos, sempre utilizando verbo para 

iniciar (investigar, identificar, pesquisar, entre outros). Por exemplo: Identificar os 

benefícios da prática de atividade física para adolescentes. OU Comparar seis textos 

científicos que discorrem sobre o tema das Ciências Sociais. 

5) Justificativa: é o porquê você considera importante a realização dessa pesquisa. 

Demonstre a relevância SOCIAL, ACADÊMICA e PESSOAL.  

6) Metodologia: é o meio e os recursos para a sua investigação, ou seja, como sua 

pesquisa será ou foi desenvolvida.  

Há diversos métodos e cada tema “chama” a uma abordagem específica. Há 

por exemplos os métodos analíticos (filosófica, histórica, revisões e sínteses) e os 

descritivos; envolvendo abordagens de pesquisa quantitativas (experimentais) e 

qualitativas (estudos de caso, etnografias, pesquisa-ação, entre outras).  

O desenvolvimento é a pesquisa propriamente dita; a parte principal do 

trabalho no qual será abordado o tema escolhido. Ela traz o conteúdo do estudo de 

modo lógico, claro e ordenado, respondendo ao objetivo elencado na introdução. 

Desta forma, sugerimos uma escrita organizada por assuntos. Não misture 

as temáticas, pois o leitor pode ficar confuso. 

As considerações finais encerram o texto acadêmico. Neste momento 

reflita sobre seus aprendizados com o trabalho e a importância do tema pesquisado 

para a formação de profissionais de Ciências Sociais. Esta é a hora de responder a 

pergunta que foi lançada na introdução, cumprindo o objetivo estabelecido. Pode 

conter também indicações ou recomendações de abordagens novas ou sugerir 

pistas para novos estudos ou ações. 

 

Observação: Abaixo destacamos alguns aspectos que devem ser levados em 

consideração durante a produção de seu trabalho: 
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 Não existe quantidade mínima ou máxima de parágrafos para a introdução, 

desenvolvimento ou conclusão; isso depende do seu assunto e da profundidade do 

texto. Entretanto, é importante ressaltar que a construção de cada um desses itens 

precisa estar embasada em autores, ou seja, para você explicar conceitos ou revelar 

a importância do seu trabalho, é necessário pesquisar em artigos científicos e livros 

o que os estudiosos falam sobre seu tema. 

 Dê crédito aos autores, ou seja, diga de onde você extraiu cada frase, seja ela 

na íntegra ou escrita com suas próprias palavras (o que é mais desejável). 

 Evite a repetição de palavras; o texto fica cansativo. 

 Não abrevie palavras ou use gírias. 

 Muita atenção à escrita ortográfica e gramatical da língua portuguesa. O texto 

acadêmico é formal. 

 Reportagens de internet, blogs ou revista não são consideradas textos 

científicos, por tanto não são permitidos sua utilização na construção do TA ou TCC.  

 Realize sua pesquisa em livros, artigos científicos (encontrados no Google 

Scholar, BIREME, SCIELO, base de dados da CAPES, entre outros) e sites oficiais 

de órgãos governamentais, como MEC, IBGE, entre outros. 

Você identifica um artigo científico, pois ele apresenta no cabeçalho ou na nota de 

rodapé os dados da revista no qual foi publicado. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Referências Bibliográficas 

 

Este item localiza-se após as considerações finais e é de suma importância 

para um trabalho acadêmico, pois revela ao leitor os documentos que foram 

explicitamente citados na confecção do texto. 
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ATENÇÃO: todos os autores que estiverem em seu texto devem ser listados nas 

referências e vice-versa, todas as referências bibliográficas devem aparecer no 

texto. Além disso, as referências devem ser listadas em ordem alfabética por autor. 

 

DICA: assim que você usar um livro ou artigo, liste imediatamente em suas 

referências. Se você deixar para depois, pode esquecer o local e não encontrar 

mais. 

 

3. Citações 

 

A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) estabelece um padrão 

para citar os autores utilizados no texto: 

 

Citação indireta: quando você escreve com suas palavras alguma frase ou 

parágrafo que foi extraído de um artigo científico ou livro. A menção pode ser 

realizada de duas maneiras:  

 

1a Opção: Estes conhecimentos segundo Schön (1992) são tácitos, ou seja, 

espontâneos e intuitivos, provenientes da experiência cotidiana do professor; 

portanto necessários de serem valorizados e integrados aos saberes escolares, 

neste caso, os elementos da linguagem da dança. 

 

2a Opção: Este caso apresentou outro momento de reflexão anterior a ação, 

objetivando a preparação para lidar com as situações imprevistas com maior 

segurança, principalmente quando elas são recorrentes (SGARBI, 2009), no caso 

desta investigação, as condições climáticas. 

 

Quando a citação se referir a dois ou três autores é preciso citar o 

sobrenome de todos (ALMEIDA, ROMANO e BORSANI, 2013), mas quando for mais 

de três 3 utiliza-se et al.  

 

Exemplo: Nesse sentido, é importante que os professores estejam preparados para 

trabalhar no terreno das incertezas, em situações singulares, instáveis e incertas 

(GODOY et al, 2012). 
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Quando essa frase que você quer usar foi escrita por outra pessoa que não 

a autora do artigo ou livro use apud. 

 

Exemplo: Neste contexto, a imitação se aproxima da representação nos estudos de 

Wallon (1975 apud PEDROSA, 1994) quando o sujeito, ao imitar, tende a 

estabelecer uma dissociação entre o que é percebido, desejado ou imaginado e o 

que é efetuado. 

 

Isso que significa que no livro da Pedrosa havia uma citação do Wallon; e é 

essa frase que você está utilizando em seu texto, ou seja, você não leu diretamente 

no livro do Wallon, você acessou outro autor falando sobre as teorias dele. 

 

Citação direta: quando você usa uma frase ou um parágrafo que foi retirado 

exatamente como está no livro/artigo, ou seja, é uma cópia.  

 

 Se a frase copiada possuir até três linhas use aspas e coloque entre 

parênteses a página de referência 

 

Exemplo: Essa oposição propicia “o plano da representação. A representação seria, 

segundo ele, o resultado da duplicação do real, ou seja, o desdobramento do plano 

do sensível e do concreto em um equivalente, formado de imagens, símbolos e 

ideias” (WALLON 1975 apud PEDROSA, 1994, p. 112). 

 

 Caso a frase possua mais de três linhas, é necessário afastar a margem em 

4cm, colocar espaçamento entre linhas 1, tamanho de letra 10 e entre parênteses a 

página onde pode ser encontrado a frase. 

 

 

4. Modelo de referências bibliográficas 

 

Livro: 

SOBRENOME, nome do autor. Título: subtítulo. Edição (se for a partir da segunda). 

Cidade: Editora, ano. 
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Exemplos: 

MAHONEY, Abigail Alvarenga; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de (Orgs.). A 

constituição da pessoa na proposta de Henri Wallon. São Paulo: Loyola, 2004.  

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: 

introdução à Filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1993.  

 

CARNEIRO, Maria Angela Barbato. Cócegas, Cambalhotas e Esconderijos: 

construindo cultura e criando vínculos. São Paulo: Articulação Universidade Escola, 

2009. 

 

Capítulo de livro: quando o livro é organizado por uma pessoa, mas cada capítulo 

foi escrito por um autor diferente; e você utiliza apenas um capítulo desse livro, ou a 

pessoa escreve o livro, convida outra para escrever um capítulo e você usa 

justamente ele. 

 

SOBRENOME, nome do autor do capítulo. Título: subtítulo do capítulo. In: 

SOBRENOME, nome de quem organizou o livro (org). Título: subtítulo. Edição (se 

for a partir da segunda). Cidade: Editora, ano. 

 

Exemplos: 

AMARAL, Sueli Aparecida. A constituição da pessoa: dimensão cognitiva. In: 

MAHONEY, Abigail Alvarenga; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de (orgs.). A 

constituição da pessoa na proposta de Henri Wallon. São Paulo: Loyola, 2004.  

 

BARBOSA, Maria Carmem Silveira ; HORN, Maria da Graça Souza . Organização do 

espaço e do tempo na escola infantil. In: CRAIDY, C.; KAERCHER, G. E. Educação 

Infantil. Pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001.  

 

Artigo científico 

SOBRENOME, nome do autor. Título: subtítulo do artigo. Nome da revista 

científica em que ele se encontra: cidade, volume, número, páginas, ano. 

 

Exemplos: 
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MARQUES, Isabel de Azevedo. Notas sobre o corpo e o ensino de dança. Caderno 

pedagógico, Lajeado, v. 8, n. 1, p. 31-36, 2011.  

 

MARTINS, Janaina Trasel; SEVEGNANI, Claudinei; HASS, Tamara; BREHSAN 

Nastaja; ALONSO, Ana. Improvisação em contato: poéticas do corpo. Extensio: 

Revista Eletrônica de Extensão: Florianópolis, p. 66-76, 2010.  

 

Artigo científico retirado da internet  

SOBRENOME, nome do autor. Título: subtítulo do artigo. Nome da revista 

científica em que ele se encontra: cidade, volume, número, páginas, ano. 

Disponível em site. Acessado em data 

 

Exemplos: 

BELÉM, Elisa. Abordagens do movimento: o contato-improvisação e o toque nas 

práticas da dançarina Dudude Herrmann. Revista Cena: dossiê dança em 

desdobramento. Rio Grande do Sul: PPGAC, n. 9, p 1-17. 2011. Disponível em: 

<http://seer.ufrgs.br/cena/article/view/20836/13126>. Acesso em: 27 abr. 2013. 

 

 

FARINA, Cynthia; ALBERNAZ, Roselaine. Favorecer-se outro. Corpo e filosofia em 

Contato Improvisação. Revista Educação. Santa Maria, v. 34, n. 3, p. 543-558, 

set./dez. 2009. Disponível em: <www.ufsm.br/revistaeducacao>. Acesso em: 15 jan. 

2013. 

 

GODOY, Kathya Maria Ayres de; ANDRADE, Carolina Romano; SGARBI, Fernanda; 

ALMEIDA, Fernanda de Souza. Multiplicando olhares sobre a dança na escola: 

construção de saberes e experiências em um curso de formação continuada para 

professores. In: Anais do II Congresso Nacional de Pesquisadores em Dança – 

ANDA/ Comitê Dança em Mediações Educacionais. Julho, 2012. Disponível em: 

<http://www.portalanda.org.br/wp-content/uploads/1-2012-GODOY-ET-AL.pdf>. 

Acesso em: 10 dez. 2012. 

 

 

 

http://seer.ufrgs.br/cena/article/view/20836/13126
http://www.ufsm.br/revistaeducacao
http://www.portalanda.org.br/wp-content/uploads/1-2012-GODOY-ET-AL.pdf

