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Orientações Gerais
O TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) é realizado em 2 
semestres, nos 2 últimos núcleos, conforme detalhado 
abaixo:

TCC 1 - 9o. Núcleo

TCC 2 - 10o. Núcleo

A entrega final constitui-se de um artigo científico e da 
apresentação do mesmo para uma banca avaliadora (veja 
os critérios de avaliação no Manual do Aluno 2022.2).



Estrutura

Primeira página (com Resumo e Abstract)
Introdução

Corpo do Texto / Desenvolvimento
Resultados
Discussão

Conclusão / Considerações Finais
Referências

Anexos (opcional)



O Artigo

(primeira página)                                                                                                          

TÍTULO DO ARTIGO                                                                                
(fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 14, negrito, letras maiúsculas, 

centralizado, espaçamento simples). O título não deve exceder duas linhas.

Autor1, Autor1, Orientador2 

(pular uma linha em relação ao título, nomes centralizados e numerados 

para referência, fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, regular)

1Cargo, Instituição, Cidade, País (referências numeradas no rodapé da página, 
fonte Times New Roman, tamanho 10, regular, espaçamento simples)

01
CAPA

Nota: 
O Resumo e o 
Abstract 

deverão estar 
na primeira 
página. Mais 

detalhes neste 
manual na 
respectiva 

seção.



Configuração da página: A4. 

Extensão do artigo: 6 páginas, excluindo-se a primeira página, as referências, os 
agradecimentos, e os anexos.

Margens: 3 cm (superior e esquerda) e 2 cm (inferior e direita).

Formato das páginas: coluna única, com alinhamento justificado.

02
FORMATAÇÃO 

GERAL



Fontes: Arial ou Times New Roman, espaçamento 1.5 entre linhas para todo o texto, 
com exceção para as citações com mais de 3 linhas, as notas de rodapé, as legendas 
de figuras e tabelas, e as referências, para as quais o espaçamento é simples.

. Títulos das seções: tamanho 12, em negrito, à esquerda, numerados, em caixa alta.

. Texto: tamanho 12, justificado, com recuo de 5 mm indicando o início de cada 
parágrafo (pular uma linha entre parágrafos).

. Numeração de página: a contagem se dá a partir da primeira página, mas a 
numeração só aparece a partir da folha da introdução (no canto superior direito).

02
FORMATAÇÃO 

GERAL



Tabelas e Figuras: 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 ou figura e são precedidos de hífen. 
Abaixo das tabelas e figuras deve figurar, precedida de dois pontos (:), a fonte de 
onde foram extraídas seguida do ano. Caso o autor do artigo tenha criado a figura ou 
tabela, deve-se escrever ‘autoria própria’ como fonte. O espaço entre o título e o 
objeto, assim como entre o objeto e a fonte, deve ser simples.

Observações:                                                                                                                                
1. Os títulos e fontes devem estar justificados à esquerda e ter fonte tamanho 10.            
2. As tabelas não devem ser fechadas nas laterais.

02
FORMATAÇÃO 

GERAL



Observações: 

1. Usar itálico para expressões em língua estrangeira e matemáticas.

2. Pular uma linha entre o título da seção e o respectivo texto, e entre este e o título 
da próxima seção.

3. As sessões devem se apresentar em uma estrutura hierárquica. Veja o modelo      
a seguir.

02
FORMATAÇÃO 

GERAL



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

02
FORMATAÇÃO 

GERAL



O Resumo é o primeiro texto a ser lido, por isso ele deve dar ao leitor uma ideia geral 
sobre o conteúdo do artigo, convencendo-o acerca da sua relevância para a área de 
estudo. A menção à definição do problema e aos resultados é essencial.  Esse texto deve 
ter entre 100 e 250 palavras, em parágrafo único, e sem recuo.  O Abstract, que é a versão 
em inglês do Resumo, segue os mesmos padrões deste.

Devem ser incluídas, ao fim do resumo, pulando-se uma linha, de 3 a 5 palavras-chave, 
separadas por ponto final.

(exemplo - Palavras-chave: Fisioterapia. Lombalgia. Ergonomia.)

Fonte: Arial ou Times New Roman, tamanho 12 / Espaçamento: 1.5 / Título centralizado

03
RESUMO & ABSTRACT



 

A Introdução, composta por três ou quatro parágrafos, deve ser sucinta e objetiva. 
Essa parte do artigo deve descrever o contexto em que se dá o estudo, o problema a 
ser solucionado, os objetivos do estudo, a sua justificativa, e a respectiva abordagem 
ou metodologia para essa investigação, além dos resultados em linhas gerais.

04
INTRODUÇÃO



 

O Desenvolvimento é a parte principal do seu trabalho e traz um aprofundamento 
dos conceitos, teorias e achados acerca do tema que está sendo pesquisado.    
Aqui são debatidos os diferentes referenciais teóricos e suas perspectivas que 
embasam o objeto de estudo. Você deve prestar bastante atenção a uma sequência 
de assuntos coerentes e segundo a qual os mesmos se conectem e/ou se 
complementem. Dependendo do caso e da necessidade pode haver uma subdivisão 
em seções e subseções. Isso ajuda, inclusive, a dar clareza para o seu texto. Esta 
parte pode ser enriquecida pela inclusão de tabelas e imagens. 

05
DESENVOLVIMENTO



 

Aqui há respostas para as seguintes perguntas: Quais foram os resultados mais 
relevantes encontrados durante a investigação? Há análise estatística ou outras 
evidências para demonstrar esses resultados? 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.

IMPORTANTE: Quando se tratar de um artigo de revisão, deverá haver um quadro 
listando os principais achados. Veja aqui o template. 

06
RESULTADOS & 

DISCUSSÃO

https://docs.google.com/document/d/1VKmMxwJZB4Qk2-o4dRqfDHtz0H9J_ggKjp6HU782roc/edit?usp=sharing


 

Este é o momento de retomada geral do trabalho. Menciona-se o objetivo mais 
uma vez e como a pesquisa se desenrolou em torno dele. Finalmente, são 
apresentadas  as conclusões às quais a investigação levou, assim como a 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.

07
CONCLUSÃO



As Referências devem seguir as normas ABNT. Todos os autores e fontes citados no 
texto devem ser listados nesta seção. O título deve estar centralizado, em caixa alta e 
com negrito. Essas referências devem estar em ordem alfabética. Deve-se usar 
espaçamento simples entre linhas e pular uma linha entre uma referência e outra.

09
REFERÊNCIAS

08
CITAÇÕES

As Citações são parte integrante do corpo do trabalho e dão a ele embasamento teórico. 
Elas podem ser dos seguintes tipos: indireta, direta com até 3 linhas, e direta com mais 
de 3 linhas. Pode haver, ainda, citação da citação, citação de vários trabalhos, e citação 
de vários autores. A formatação varia em função do tipo adotado. Neste modelo de TCC 
só haverá citações indiretas. Veja mais detalhes neste Manual, na sessão ‘Como fazer 
citações e listar referências’.



                                                                                                        

                                                                       
                                            

Como fazer citações e listar referências

NORMAS ABNT

CLIQUE AQUI PARA CITAÇÕES

CLIQUE AQUI PARA REFERÊNCIAS

https://viacarreira.com/como-fazer-citacoes-no-tcc-normas-abnt/
https://viacarreira.com/referencias-bibliograficas-abnt/


Template 
editável

Clique aqui

https://drive.google.com/file/d/1E6r57GUyBluRQOdprXy3NgxzjqZl7Kam/view?usp=sharing


CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik 

Dúvidas?

Please keep this slide for attribution

Ana Paula Botelho - Coordenadora de Pesquisa e Extensão 

thiago.pantaleao@celsolisboa.edu.br

anapaula.botelho@celsolisboa.edu.br

Thiago Pantaleão - Coordenador do Curso de Fisioterapia

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

