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Prezado Aluno,  

 

Aqui neste Manual você encontrará informações e dicas 

importantes sobre o seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). 

Leia tudo com atenção e, caso tenha dúvidas, fale com seu 

Orientador ou com a Coordenação de Pesquisa e Extensão. 

Atente para as regras básicas acerca da realização do TCC e para 

os respectivos prazos estabelecidos para a entrega de documentos 

e da versão final do seu trabalho. Para auxiliá-lo nos processos 

obrigatórios, todos os documentos aqui citados, e que servem de 

modelos, estão disponíveis em suas versões editáveis no Portal do 

Aluno, em Secretaria Online > TCC. 
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1. Informações Gerais 

 
1.1. Início das aulas: 15/08/2022 

 

1.2. Datas e horários da reunião da Coordenação de Pesquisa com os 

alunos de TCC: (1) Presencial na sala A304, dia 17/08/2022 (10h00) 

/ (2) Pelo Teams: 22/08/2022 (18h00) / 24/08/2022 (10h00). O 

aluno deve escolher um dos dias e horários somente. Link para a reunião: 

REUNIÃO COM ALUNOS DE TCC 2022.2 

 

1.3. O TCC deve ser desenvolvido em grupos entre 5 e 6 alunos, exceto 

para os cursos de História e Letras, cujos alunos realizam trabalhos 

de conclusão de curso individualmente. 

 

1.4. A formação dos grupos e entrega dos respectivos Termos de 

Compromisso devidamente preenchidos e assinados aos Orientadores 

escolhidos devem ocorrer impreterivelmente até o dia 05/09/2022.  

 

1.5. O Termo de Compromisso é documento mandatório para o TCC 1 e 

o TCC2. Os alunos que entregaram o documento no início do TCC 1 devem 

repetir o procedimento para o TCC 2. Importante: o trabalho de 

orientação só se inicia oficialmente após a entrega do referido documento. 

 

1.6. A planilha com os nomes e contatos dos Orientadores e templates 

editáveis dos demais documentos (Termo de Compromisso, modelo para 

o artigo científico e slide para apresentação do trabalho) estão 

disponíveis no Portal do Aluno (Secretaria Online > TCC). 

 

1.7. É de responsabilidade dos alunos formar seus grupos e contatar 

os Professores Orientadores convidando-os a orientar os seus 

trabalhos. Na ocasião desse contato o grupo já deve ter, idealmente, um 

tema definido. 

 

1.8. O TCC 1 é pré-requisito para o TCC 2 (exceto para os Cursos de Gestão, 

para os quais o TCC não é dividido em duas partes, havendo um trabalho 

único). 

 

1.9. Caso o aluno rompa com a formação inicial do grupo ao longo do 

semestre, deve este se responsabilizar pelo rompimento, sob o 

risco de reprovação. Não será permitido, nesse caso, que o aluno 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI5MmViZTctZjc4My00ZjdkLTkyNDAtNjBmMTNhMmI1YzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2f3ec2b-cb0e-4e5f-9726-9b2bb8106917%22%2c%22Oid%22%3a%2211e5d42d-480f-4592-9f19-8d8afbdc0d12%22%7d
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desenvolva o trabalho individualmente. O mesmo vale se o grupo como 

um todo ou alguns de seus integrantes decidirem pela dissolução da 

formação inicial acordada. 

 

1.10. O TCC 1 e o TCC 2 devem ter, idealmente, o mesmo Orientador, que é 

necessariamente um dos Professores da casa listados na planilha 

disponibilizada no Portal do Aluno. Não serão aceitos, em hipótese 

alguma, trabalhos sem Orientador ou com Orientador externo. 

 

1.11. O aluno deve comparecer a todos os encontros agendados pelo 

Orientador ao longo do semestre, respeitando os prazos determinados 

para as entregas das tarefas acordadas. Eventuais faltas devem ser 

comunicadas e justificadas para o Orientador. Necessidades de extensão 

de prazos devem ser solicitadas ao Orientador, que pode ou não acatar 

os pedidos.  

 

1.12. O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser escrito sob a forma de 

artigo científico, exceto para os Cursos de Gestão – Administração e 

Ciências Contábeis (Ver Manual específico). 

 

1.13. O artigo científico deve ter entre 20 e 32 laudas, de acordo com o 

modelo proposto (mais especificações neste Manual do Aluno do Centro 

Universitário Celso Lisboa). 

 

1.14. O artigo do Curso de Fisioterapia tem um modelo e especificações 

distintos. Ver Manual específico. 

 

1.15. A semana de TCC, de 05 a 09/12/2022, deve servir de parâmetro 

para prazos de entrega dos trabalhos conforme descrito neste Manual. 

 

1.16. A versão final do TCC 1 deve ser entregue ao Orientador no prazo 

mínimo de 7 (sete) dias anteriores à semana de TCC, para 

apreciação. O Orientador poderá fazer considerações e correções, para 

melhor desenvolvimento do trabalho, a serem atendidas no TCC 2. 

 

1.17. A apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso 1 (TCC 1) 

para a banca é desejável para que os alunos tenham a oportunidade de 

receber feedback e se prepararem para a defesa obrigatória no TCC 2. No 

entanto, esse procedimento é opcional, e deve ser negociado entre 

Orientadores e Orientandos. 
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1.18. A versão final do TCC 2 deve ser entregue ao Orientador no prazo 

mínimo de 15 dias anteriores à data da defesa para encaminhamento 

e apreciação prévia da banca avaliadora, composta por mais 2 (dois) 

professores além do próprio Orientador. 

 

1.19. A apreciação prévia da versão final descrita no item 1.18 atenderá a 

critérios pré-estabelecidos, descritos mais adiante neste Manual na seção 

de ‘Critérios de Avaliação’. A partir dessa apreciação os trabalhos 

podem ser considerados ‘aptos’ (nota igual ou superior a 6.0) ou 

‘inaptos’ para a defesa oral perante a banca. 

 

1.20. Os trabalhos considerados ‘inaptos’ terão uma nota atribuída igual 

ou menor que 5.9, caracterizando a reprovação dos autores. Já os 

‘aptos’ receberão uma nova nota, definitiva, a ser anunciada no dia da 

defesa oral, já que a apresentação também é um critério avaliativo. 

 

1.21. A defesa oral deverá ser feita por todos os integrantes do grupo. 

 

1.22. Após a defesa do trabalho, uma nova versão definitiva do TCC deve 

ser, se necessário, elaborada, atendendo-se às sugestões de ajustes e 

correções da banca avaliadora, e entregue ao Orientador no prazo máximo 

de 7 dias após a defesa. 

 

1.23. Os Trabalhos de Conclusão de Curso 2 (TCC 2) serão avaliados 

considerando-se os seguintes aspectos: processo de construção 

do artigo, engajamento durante esse processo, comparecimento 

às reuniões agendadas, versão final do artigo e apresentação oral. 

Pode haver notas diferentes dentro de um mesmo grupo em função da 

participação e das contribuições de cada aluno. 

 

1.24. O artigo científico deve ser inédito e de autoria exclusiva dos 

membros do grupo de TCC, sendo terminantemente proibido o plágio. 

Além de constituir uma violação à legislação de direitos autorais vigente, 

o plágio pode resultar na reprovação do trabalho, sem chance de recurso. 

 

1.25. A estrutura e a escrita do artigo científico deverão atender aos 

requisitos expostos neste Manual do Aluno, bem como às normas 

da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 

1.26. É fundamental que o grupo estabeleça não só um cronograma de 

atividades como também as atribuições de cada membro do grupo. 
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2. O que é o TCC? 

O TCC é um Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação ou Pós-

Graduação, de caráter acadêmico, preconizando rigor metodológico e 

pensamento crítico, e apresentando conclusões fundamentadas de forma clara 

e objetiva. O TCC é a culminância desses cursos e se traduz em investigação 

científica, sob a orientação de um professor. Ele pode ter diferentes formas, 

como monografias, relatórios de pesquisa e artigos científicos. Obedecendo à 

legislação vigente, e respeitando os padrões determinados pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), as instituições de ensino podem 

estabelecer seus próprios padrões para o desenvolvimento e apresentação final 

desses trabalhos de acordo com seus contextos e propósitos educacionais.  

 

2.1. Como começar um TCC? 

O primeiro passo, tão logo se inicie o TCC1, é escolher um tema. Ou seja, 

determinar o assunto a ser pesquisado. É fundamental que esse tema seja 

negociado com o Orientador, tendo em vista suas áreas de aderência. 

Ele pode sugerir ajustes ou mudanças de tema em função disso. A partir 

deste ponto, você precisa definir o problema, que é o questionamento acerca 

do tema, e que será usado como norteador para a respectiva investigação. Feito 

isso, é hora de limitar o assunto, de determinar qual o seu direcionamento. 

Para tanto, você deve reduzir o escopo e a abrangência do tema, tornando-o 

mais específico e, portanto, detalhado e relevante. Nessa etapa é delimitado o 

objeto de estudo, o alvo da pesquisa, levando-se em consideração variáveis 

como região, cidade, e grupo social, por exemplo. Ainda nesse estágio do TCC, 

hipóteses podem e devem ser listadas como uma tentativa de encontrar 

respostas ao questionamento central, ou ao problema a ser solucionado.  

Na etapa seguinte você deve pensar na justificativa para a pesquisa, em como 

convencer o leitor que o trabalho é relevante e trará contribuições práticas e/ou 

teóricas para o seu campo de estudos. É importante buscar pesquisas 

conduzidas anteriormente sobre o mesmo recorte do tema para avaliar o que já 

se conhece sobre ele e o que pode ser descoberto pela nova investigação a ser 

iniciada.  

Feito isso, são estabelecidos o objetivo geral e os objetivos específicos. O 

primeiro dá um panorama geral e mais abrangente do tema, da ideia central, e 

o que se pretende alcançar com o estudo. Os segundos descrevem de forma 

mais detalhada o que será realizado. São os objetivos específicos que norteiam 
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o aluno pesquisador na coleta de dados e de informações. Na prática, eles são 

as porções cujas realizações vão levar à realização do objetivo geral. Uma dica 

é redigir os objetivos do pré-projeto com a utilização de verbos no infinitivo - 

identificar, analisar, compreender, investigar, assinalar, exemplificar, 

estabelecer, por exemplo.  

A escolha da metodologia a ser empregada no estudo é o passo seguinte. 

Trata-se do conjunto de procedimentos que serão utilizados para alcançar os 

fins, os objetivos da investigação. Os métodos devem estar alinhados com o que 

se pretende com o trabalho. Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser 

qualitativa (há subjetividades que não são quantificáveis; tem por base 

impressões, opiniões e pontos de vista) ou quantitativa (há coleta de fatos 

concretos traduzidos em números; os dados coletados são estruturados e 

estatísticos). As duas abordagens podem, ainda, ser adotadas de forma 

concomitante. Em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser descritiva, 

exploratória ou explicativa. Já no que tange aos procedimentos, ela pode ser 

classificada como bibliográfica, documental, estudo de caso, experimental, de 

campo, ex post facto, levantamento, ação e participante.  

Ao término do TCC1, todos esses elementos - tema, problema, justificativa, 

objetivos gerais e específicos e metodologia - deverão estar definidos e 

documentados utilizando-se o template padrão.  

 

2.2. O Artigo Científico 

Com exceção dos alunos dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis, que 

seguem modelos específicos para a elaboração dos seus trabalhos de conclusão 

de curso, os alunos da Celso Lisboa desenvolvem um artigo científico para esse 

fim. De acordo com a ABNT (NBR 6022, 2003, p.2), o artigo científico pode 

ser definido como a “publicação com autoria declarada, que apresenta e discute 

ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do 

conhecimento”. Tendo uma forma mais simplificada do que a monografia, o 

artigo científico tem como objetivo primordial relatar a os resultados originais 

provenientes de uma dada pesquisa ou estudo conduzidos, assim como a 

concepção e o desenrolar desse processo.  
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2.3. A Estrutura do Artigo Científico 

De forma geral, segundo as normas da ABNT, o artigo científico é formado por 

elementos divididos em 3 categorias básicas: pré-textuais, textuais e pós-

textuais. No padrão adotado pelo Centro Universitário Celso Lisboa, a estrutura 

do artigo, como TCC, contempla essas categorias, sendo alguns itens 

obrigatórios e outros opcionais. Veja o detalhamento a seguir.  

 

 

 

 

Elementos Pré-Textuais 

Capa e Folha de Rosto (obrigatório) 

Agradecimento (opcional) 

Resumo em língua portuguesa (obrigatório) 

Abstract em língua inglesa (obrigatório) 

Lista de abreviaturas e siglas (opcional) 

 

Elementos Textuais 

Introdução (obrigatório) 

Desenvolvimento (obrigatório) 

Considerações finais (obrigatório) 

 

 

Elementos Pós-Textuais 

Referências (obrigatório) 

Glossário (opcional) 

Apêndices (opcional) 

Anexos (opcional) 
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2.3.1. Elementos Pré-Textuais 

A capa deve conter o título do trabalho, os nomes dos autores e do orientador, 

bem como a cidade onde está localizada a instituição, o mês e o ano em que o 

artigo foi finalizado. O resumo deve ser seguido pelas respectivas palavras-

chave. O Abstract deve ter o mesmo teor do resumo, e também é seguido pelas 

suas e palavras-chave, aqui chamadas keywords. 

2.3.2. Elementos Textuais 

a. Introdução – Aqui são respondidas são questões como: Qual a temática? 

Qual é o contexto dessa temática? Quais são as perguntas que norteiam a 

pesquisa e são abordadas no artigo? Qual é a justificativa para a 

investigação? E os respectivos objetivos? Qual a sua relevância? O que se 

conhecia (ou não) acerca do assunto investigado? 

 

b. Desenvolvimento – Esta é a parte mais densa do artigo em termos de 

conteúdo, sendo subdividida conforme descrito abaixo.  

b.1. Metodologia 

Aqui você vai responder às seguintes perguntas: Como o estudo foi conduzido? 

Que metodologia foi adotada para guiar os procedimentos, o cenário da pesquisa 

e a coleta de dados? 

Na descrição da metodologia devem estar explicitados o tipo de pesquisa, se 

houve população e amostragem, o instrumento utilizado para coleta de dados, 

e outras informações que sejam relevantes para caracterizar a construção da 

pesquisa. 

b.2. Resultados 

Aqui você vai responder às seguintes perguntas: Quais foram os resultados mais 

relevantes encontrados durante a investigação? Há análise estatística ou outras 

evidências para demonstrar esses resultados? 

Como esses resultados serão apresentados varia em função da natureza da 

pesquisa. Se ela for quantitativa, por exemplo, pode haver números, gráficos ou 

tabelas. Caso ela seja qualitativa, os resultados podem incluir, a título de 

ilustração, tópicos recorrentes mencionados pelos participantes ou até mesmo 

citação diretas emitidas por eles. Importante lembrar que essas evidências 

qualitativas podem ser traduzidas em representações gráficas como tabelas 

contendo porcentagens de grupos de participantes e proporções de certas 

respostas dadas, além de mapas mentais para informar o leitor. 
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b.3. Análise e Discussão dos Resultados 

Este é o momento para você considerar as seguintes perguntas: O que 

significam os resultados encontrados para o objeto de estudo? Como esses 

resultados podem ser interpretados? Nesta seção, o material coletado é 

identificado e analisado à luz do referencial teórico utilizado. 

c. Considerações Finais - Este é momento de retomada geral do trabalho, 

sendo informados os objetivos geral e específicos mais uma vez como a 

pesquisa se desenrolou em torno deles, e se foram alcançados. Finalmente, 

você apresenta as conclusões às quais a investigação levou, assim como sua 

relação com as perguntas norteadoras e as respectivas hipóteses levantadas 

inicialmente como forma de tentar encontrar uma resposta para o problema. 

Cabe aqui informar, também, sobre a possível continuidade de investigação 

do objeto de estudo do artigo.  

 

 

. Alguns Orientadores podem recomendar que as partes relativas aos 

Resultados, e à Análise e Discussão dos Resultados figurem de forma integrada 

no artigo científico. Outros consideram mais apropriado trabalhar essas partes 

separadamente. Siga as recomendações do seu Orientador. 

. Pequenas mudanças nos elementos aqui descritos podem ocorrer em função 

das especificidades do seu curso. Siga as recomendações do seu Orientador.  

 

2.3.3. Elementos Pós-Textuais 

a. Referências – Consiste em uma lista não numerada e em ordem alfabética 

de todas as fontes que serviram como referencial teórico para a pesquisa, e 

que figura logo após as Considerações Finais. É crucial atentar para as 

normas da ABNT para a elaboração dessa lista. O título dessa seção deve 

estar em caixa alta, negrito, alinhado à esquerda, e não numerado.                 

As referências devem estar em fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento 

1,5 entre linhas, e alinhadas à esquerda. Deve-se pular uma linha entre as 

referências. Elas seguem padrões diferentes de acordo com a fonte à qual se 

refere (livro, site, dissertação de mestrado, artigo de periódicos científicos, 

dentre muito outros). Veja alguns exemplos abaixo: 

 

 

Observações  
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. Livro  

O que deve estar na referência: sobrenome do autor em caixa alta, nome do 

autor, título em negrito, edição, cidade, editora e ano de publicação.  

ÀRIES, Philippe. A História Social da criança e da família. 2 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 1981.  

JODELET, Denise. Loucuras e representações sociais. Petrópolis: Vozes, 2005. 

. Site  

O que deve estar na referência: sobrenome do autor, nome do autor, título do 

texto, ano, link e data de acesso.  

MORETTI, Isabella. “Regras da ABNT para TCC: conheça as principais 

normas”. 2019. Disponível em: https://viacarreira.com/regras-da-abnt-para-

tcc-conheca-principais-normas. Acesso em: 12 fev. 2020.  

 Para outros exemplos acesse o link abaixo.  

LINK: REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Observação: Todos os autores utilizados como fonte primária ao longo do texto 

devem constar nas referências finais, em ordem alfabética, a partir do último 

sobrenome. No caso de grau de parentesco como Filho, Neto, Sobrinho ou Júnior, 

deve ser colocado também o penúltimo sobrenome.  

Exemplo: COSTA NETO; FARIA JÚNIOR; GUIMARÃES FILHO.  

 

 

 

 

 

          
 

Veja no tutorial abaixo como usar um aplicativo 

para inserir referências bibliográficas de acordo 

com as normas da ABNT. 

CLIQUE AQUI PARA O TUTORIAL 

 

https://viacarreira.com/regras-da-abnt-para-tcc-conheca-principais-normas
https://viacarreira.com/regras-da-abnt-para-tcc-conheca-principais-normas
https://viacarreira.com/referencias-bibliograficas-abnt/
https://www.youtube.com/watch?v=H3K3K74r_Vo
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b. Glossário – Consiste em uma lista de palavras que aparecem no texto e que 

podem ser desconhecidas para o leitor.  A função dessa lista é explicar o que 

essas palavras significam, o que torna o seu texto ainda mais claro. Clique 

no link abaixo para aprender a fazer um glossário de acordo com a ABNT. 

https://www.normasabnt.org/glossario-tcc/ 

 

c. Apêndices – São os documentos ou textos elaborados pelo autor do artigo, 

com o objetivo de complementar, explicar e exemplificar a sua 

argumentação. Eles são um meio de, por exemplo, provar que os 

entrevistados para o trabalho autorizaram o uso da sua fala ou imagem 

(TCLE-Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). No caso da construção 

do TCC, não é necessário disponibilizar o documento, apesar de ser 

imprescindível sua utilização na pesquisa quem tenham entrevistados. 

 

d. Anexos – Os anexos devem estar ao final do trabalho. São esses documentos 

ou textos que não foram criados por você, autor do TCC. O objetivo desse 

material é fundamentar e evidenciar o embasamento acadêmico da sua 

pesquisa. 

 

 

2.4. Formatação Geral 

Você encontrará no Portal do Aluno > Secretaria Online > TCC um template 

editável para o seu artigo. A finalidade desse modelo é deixar claro qual o 

formato a ser utilizado para o TCC dos cursos de graduação do Centro 

Universitário Celso Lisboa, com exceção dos Cursos de Gestão e Fisioterapia, os 

quais têm seus modelos específicos. Para uma boa avaliação do seu artigo, a 

formatação correta é fundamental. 

O artigo completo deverá ter entre 20 e 32 páginas (com exceção dos Cursos 

de Gestão e Fisioterapia – ver manuais correspondentes), incluindo os 

elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. As margens superior e 

esquerda devem ter 3 cm, enquanto as margens inferior e direita têm 2 cm. O 

tamanho da página deve ser A4 (21cm x 29,7 cm).  

O artigo deve ser escrito no programa Word. Para o corpo do texto deve-se 

utilizar a fonte Arial, tamanho 12, na cor preta, com alinhamento justificado e 

espaçamento 1,5 entre linhas. Deve-se acrescentar um recuo de 1,25 à 

esquerda na primeira linha de cada parágrafo. 

https://www.normasabnt.org/glossario-tcc/
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Os títulos das seções, incluindo a ‘introdução’, devem ser posicionados à 

esquerda, com numeração, sem letra maiúscula, negrito. Deve-se pular uma 

linha entre o título da seção e o respectivo texto, e entre este e o título da 

próxima seção. 

As seções devem se apresentar em uma estrutura hierárquica. Veja o modelo a 

seguir: 

1. CAIXA ALTA COM NEGRITO 

1.1. CAIXA ALTA SEM NEGRITO 

1.1.1. Caixa baixa com negrito 

1.1.1.1. Caixa baixa sem negrito 

1.1.1.1.1. Caixa baixa sem negrito e em itálico 

As folhas com elementos pré-textuais, com exceção da capa, são contadas, mas 

não numeradas. As folhas com elementos textuais e pós-textuais, por sua vez, 

são numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos, posicionados do lado 

direito da margem superior.   

Sobre abreviaturas e siglas: quando aparecem pela primeira vez, devem            

ser escritas por extenso, e a sigla correspondente deve figurar entre parênteses.  

 

 

 

 

          
 

 

 

 

Veja no tutorial abaixo como inserir         

números de páginas.  

CLIQUE AQUI PARA O TUTORIAL 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A3iazKTub_U
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2.4.1. Capa 

A capa do seu trabalho deve conter estas informações, em negrito, nesta ordem: 

 Logomarca e nome da instituição  

 Título do trabalho (pular 5 linhas simples) 

 Nomes do(s) autor(es) (pular 5 linhas simples) 

 Nome do Orientador (pular 3 linhas simples) 

 Local e ano da entrega do trabalho (pular 3 linhas simples) 

Notas:  

1. Use o template que está disponível no Portal do Aluno. É muito importante 

não alterar a logomarca da Celso que está fixa no cabeçalho! 

2. Todos os itens da capa devem estar em fonte Arial, letra maiúscula, 

centralizados, e em negrito. Com exceção do título, que tem fonte tamanho 

16, todos os demais itens devem ter tamanho de fonte 14. 

 

2.4.2. Folha de Rosto 

     Esta página deve seguir o seguinte modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

2.4.3. Citações 

Seguem as definições para citação, de acordo com as Normas da ABNT:  

 Citação: menção, no texto, de uma informação extraída de outra fonte;  

 Citação direta: transcrição textual do autor consultado; 

 Citação indireta: transcrição livre do autor consultado; e 

 Citação da citação: transcrição direta ou indireta, quando a consulta 

não é realizada no trabalho original. Sugere-se não usar fontes 

secundárias.  

 

Consulte as normas da ABNT, caso tenha dúvidas. Seguem abaixo algumas 

regras gerais:  

a. Quando o(s) autor(es) citado(s) estiver(em) no corpo do texto, a grafia deve 

ser em caixa baixa. Se estiver(em) entre parênteses, a grafia deve ser em caixa 

alta;  

b. Devem ser especificados o ano de publicação, o volume, o tomo ou seção, se 

houver, e a(s) página(s);  

c. A citação de até três linhas acompanha o corpo do texto e se destaca com 

dupla aspa. Exemplos: Àries (1981, p. 17) descreve que “até por volta do século 

XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la”. 

d. Para as citações com mais três linhas, deve-se fazer um recuo de 4,0 cm na 

margem esquerda, espaçamento entre linhas simples, diminuindo a fonte 

(tamanho 10) e sem as aspas.  

Exemplo:  

É fundamental que os gestores saibam da importância das estratégias de 

marketing digital para as empresas. Vale destacar que fortalecer a presença 

digital não é somente uma questão de vantagem competitiva, e sim de 

sobrevivência em um mercado tão disputado. Portanto, as organizações 

precisam se adequar a essa nova realidade o quanto antes (SOUZA, 2017, 

p.34).  

 

 

Veja aqui exemplos práticos dos diferentes tipos de citações listados 
acima:  CITAÇÕES_ABNT 

 

 

 

 

https://www.normasabnt.org/normas-abnt-2022/#Apendice_e_anexo
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2.4.4. Figuras, Quadros e Tabelas 

São inseridas logo após sua citação no corpo do texto. Devem ser numeradas 

(Tabela 1, Tabela 2, Figura 1, e assim sucessivamente). Os títulos devem 

aparecer na parte de cima da tabela, quadro ou figura, e ser precedidos de hífen. 

Abaixo das tabelas e figuras deve aparecer, precedida de dois pontos (:), a fonte 

(com data entre parênteses) de onde foram extraídas. Caso o autor seja a 

mesma pessoa que escreve o artigo, deve-se escrever ‘Fonte: autoria própria 

(data)’. 

                                                                                                     

Notas:  

1. Os títulos e fontes devem estar justificados à esquerda em relação ao objeto 

de referência (figura, quadro ou tabela) e ter fonte Arial tamanho 10. 

2. A ABNT não especifica se os títulos e fontes devem estar em negrito. Siga as 

recomendações do(a) seu(sua) Orientador(a). 

3. As tabelas não podem ser fechadas nas laterais. 

4. O espaçamento entre o título e o objeto, e entre este e a fonte deve ser 

simples. 

5. Recomenda-se fonte Arial 12 para os conteúdos dos quadros e tabelas. 

 

 

Exemplo:  

            Figura 1 – Home office 

 

 

 

 

 

            Fonte: Unsplash (2022) 
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2.5. Culminância do TCC 

A culminância do seu Trabalho de Conclusão de Curso tem dois elementos 

essenciais: a versão final do seu artigo científico e a defesa oral, que é um 
momento muito importante no qual você e o seu grupo vão apresentar o 

trabalho desenvolvido para a banca examinadora. Seguem aqui dicas para que 
esse evento seja bem-sucedido.  

1. Certifique-se de que você conhece todos os detalhes do seu trabalho 
e esteja preparado para responder possíveis perguntas da banca.  

 

2. Faça um roteiro cuidadoso da sua apresentação, contemplando introdução, 
desenvolvimento e conclusão. Planeje com cuidado a distribuição do tempo 

e o que cada integrante vai falar. Lembre-se de que o grupo terá cerca de 20 
minutos para apresentar o trabalho e deixar a banca bem informada.  

 

3. A apresentação deve ser o mais natural possível. Você se pode se referir às 

suas anotações caso se esqueça de mencionar algo, mas evite ler o roteiro.  
 

4. Fale pausadamente, prestando atenção nas reações da audiência. As 

expressões faciais podem indicar se você está falando rápido demais ou não 
está sendo claro o suficiente.  

 

5. Mantenha contato visual com a sua audiência, além de uma boa postura. 
Evite gesticular ou andar demais. Tudo isso contribui para que a sua 

mensagem seja passada com clareza e credibilidade.  
 

6. Ensaie previamente, pois isso lhe dará mais segurança.  

 

7. Tenha cuidado com os materiais de apoio visual. Os slides são um recurso de 
suporte muito útil, mas lembre-se de não exagerar na quantidade e nos 

recursos de animação. Além disso, esses slides devem ter a menor 
quantidade de informações possível, evitando que o foco da audiência se 

perca. A alma da apresentação é a sua fala, e os slides servem somente para 
ajudar você a conduzir e ilustrar o seu discurso. Atente para o contraste entre 

o fundo e a fonte, e para o tamanho da mesma (20-28 para textos / 30-40 

para títulos). Dê preferência para a simplicidade, e isso inclui as fontes. 
Recomenda-se o uso da Arial e da Verdana. Atente para o uso de imagens e 

verifique sempre se há permissões irrestritas ou se as mesmas estão 
protegidas por direitos autorais.  
 

8. Use o template disponível em Secretaria Online > TCC. 
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    Importante: A logomarca da Celso Lisboa não pode ser alterada nos slides. 

 

2.6. Critérios de Avaliação 

TCC1 

  

Estrutura (partes essenciais do projeto de pesquisa / regras ABNT) 

 

até 2.0 

 

Qualidade do conteúdo e fidelidade ao tema 

 

até 2.0 

 

Relevância e potencial de inovação do tema 

 

até 2.0 

 

Qualidade do texto (coerência, clareza, coesão, nível culto de linguagem) 

 

até 2.0 

 

Engajamento individual do aluno durante o processo de orientação 

 

até 2.0 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

TCC2 – Apreciação prévia* 

  

Estrutura (partes essenciais do projeto de pesquisa / regras ABNT) 

 

até 2.5 

 

Qualidade do conteúdo e fidelidade ao tema 

 

até 3.0 

 

Relevância e potencial de inovação do tema 

 

até 2.0 

 

Qualidade do texto (coerência, clareza, coesão, nível culto de linguagem) 

 

até 2.5 

*Somente os trabalhos considerados ‘aptos’ poderão seguir para a defesa oral perante a banca. 

TCC2 – Avaliação definitiva 

  

Estrutura (partes essenciais do projeto de pesquisa / regras ABNT) ** 

 

até 2.0 

 

Qualidade do conteúdo e fidelidade ao tema 

 

até 2.5 

 

Relevância e potencial de inovação do tema 

 

até 1.0 

 

Qualidade do texto (coerência, clareza, coesão, nível culto de linguagem) 

 

até 2.0 

 

Engajamento individual do aluno durante o processo de orientação 

 

até 1.0 

 

Apresentação (organização, clareza, domínio do tema e participação) 

 

até 1.5 

**Para os Cursos de Gestão considerar os padrões de acordo com os respectivos manuais. 
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2.7. Links úteis 

Aqui estão alguns links úteis para vídeos e artigos com dicas valiosas  

para a construção do seu TCC.  

 

    Como escolher o tema do seu TCC ou artigo científico? 

Metodologia de pesquisa para TCC: passo a passo                                                                                                                                                                                         

Como apresentar o TCC para a banca 

Sites de pesquisa acadêmica para esquecer o Google 

O que é plágio e como evitar 

 

2.8. Bibliografia sugerida 

Para você se aprofundar mais nos assuntos abordados neste Manual, sugerimos 
os livros abaixo listados e que estão disponíveis ou na Biblioteca da Celso Lisboa 
ou online. Há ainda livros na Biblioteca Virtual da Pearson que é acessada pelo 

Portal do Aluno (entre com a busca por ‘metodologia científica’)  

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. O Planejamento da pesquisa 
qualitativa: teorias e abordagens. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. 

Porto Alegre: Penso, 2013.  

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo: 

Atlas, 2008.  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6.ed. 2ª reimpr. São 
Paulo: Atlas, 2018. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. 

Metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 8.ed. 2.reimpr. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zovl6oadTv8
https://viacarreira.com/metodologia-de-pesquisa-do-tcc/
https://www.youtube.com/watch?v=pj86mLH6nAo
https://bibliotecaucs.wordpress.com/2018/02/23/16-sites-de-pesquisa-academica-que-farao-voce-esquecer-do-google/?fbclid=IwAR0O-aJ4vxg5zwQCFjuHmF7ngDsVnYUQr9AXh5qgfAWMRp-KZ14RgwOr9Qg
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/blog/videos/plagio
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2.9. Referências 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas ABNT. Disponível 

em:  https://www.normasabnt.org/. Acesso em: 30 jan. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenha um excelente semestre! 

Ana Paula Botelho 

Coordenação de Pesquisa e Extensão 

anapaula.botelho@celsolisboa.edu.br 

 

 

https://www.normasabnt.org/

