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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA 

CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

NORMAS DE EDIÇÃO DE TRABALHOS  

 

1. Orientações preliminares 

Este manual foi elaborado na tentativa orientar o aluno e chamar a atenção para 

algumas normas e procedimentos relativos elaboração e apresentação de trabalhos 

científicos e relatórios. 

 

Recomenda-se que na redação dos trabalhos, deva-se: 

 Expor as idéias com clareza; 

 Não utilizar termos de gíria ou palavras deselegantes; 

 A modéstia e a cortesia são duas qualidades da redação do trabalho 

científico. Quando se trata de discordar de um autor, de uma idéia ou de 

uma opinião, a crítica deve ser feita com muita diplomacia; 

 Utilizar a linguagem objetiva, denotativa, isto é, cada palavra deve 

apresentar seu sentido próprio, referencial, sem que dêem margem a 

outras interpretações ou ambigüidades;  

 Utilizar termos técnicos com rigor e precisão mantendo o equilíbrio entre 

termos comuns e técnicos, sempre fazendo uso do bom senso; 

 Utilizar frases curtas e claras, na ordem direta, com vocabulário adequado. 

 A impessoalidade contribui grandemente para a objetividade dos trabalhos 

científicos. O emprego do pronome impessoal se é o mais adequado para 

manter a objetividade: “procedeu-se ao levantamento”; “buscou-se tal 

coisa”; “realizou-se ...” etc. Outro recurso que contribui para a objetividade 

na redação consiste em usar verbos nas formas impessoais ou que tendem 

para a impessoalidade: “tal informação foi obtida”; “o procedimento 

adotado” etc. Expressões como “o meu trabalho”; “eu ‘acho’”; “eu penso”; 

“na minha opinião” etc., devem ser evitadas. Usa-se, de preferência “este 

trabalho”; “no presente trabalho” etc. 

 Recomenda-se muito cuidado ao empregar os pronomes relativos: o qual, 

os quais em lugar do que; onde, advérbio de lugar, emprega-se apenas 

para o lugar no qual; mesmo e flexões (mesmos, mesma, mesmas) não 

devem substituir o pronome pessoal. 

 Evitar as expressões “parece-me” que, “penso que” e “acredito que”, pois 

indicam subjetividade.  
 Observar os tempos de verbo; 

 Observar a pontuação; 

 Ler e reler o que escreveu. Reescrever se necessário. 
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2. Expressões que demandam atenção 
a meu ver – e não ao meu ver 
a ponto de – e não ao ponto de 
de modo (maneira, sorte) que – e não a 
em termos de – modismo; evitar 
em vez de = em lugar de 
ao invés de = ao contrario de 
enquanto que - que é redundância 
entre um e outro – “entre” exige a conjunção “e”, e não “a” 
ir de encontro a = chocar-se com 
ir ao encontro de = concordar com 
o(a,s) mesmos (a,s) – uso condenável para substituir pronomes 
se não, senão – quando se pode substituir por “caso não”, separado; quando não se 
pode, junto 
todo mundo = todos 
todo o mundo = o mundo inteiro 
este e isto = referência próxima do falante (a lugar, a tempo presente; a futuro próximo; 
ao anunciar e a que se está tratando) 
esse e isso = referência longe do falante e perto do ouvinte (tempo futuro, desejo de 
distância; tempo passado próximo do presente, ou distante ao já mencionado e a 
ênfase). 

 
Expressões Condenáveis Opções 

a nível de, ao nível em nível, no nível 

face a, frente a ante, diante de, em face de, em vista 

onde (quando não exprime lugar) em que, na qual, nas quais, no qual nos 
quais 

(medidas) visando... (medidas) destinadas a 

sob um ponto de vista de um ponto de vista 

sob um prisma por (ou através de) um prisma 

como sendo suprimir a expressão 

em função de virtude de, por causa de, em conseqüência de, por, em 

razão de 

 

 

Expressões não recomendáveis Opções 

a partir de (a não ser com valor 
temporal 

com base em, tomando-se por base, 
valendo-se de... 
 

através de (para exprimir ‘meio’ ou 
‘instrumento’) 
 

por, mediante, por meio de, por 
intermédio de, segundo... 
 

devido a em razão de, em virtude, graças a, 
por causa de 
 

dito citado, mencionado 

enquanto ao passo que 

fazer com que compelir, constranger, fazer que, 
forçar, levar a 
 

inclusive (a não ser quando significa 
‘incluindo-se’) 
 

até, ainda, igualmente, mesmo, 
também 
 

no sentido de, com vistas a a fim de, para, com o fito (ou objetivo, 
o intuito) de, com a finalidade de, 
tendo em vista 

pois (no inicio da oração) já que, porque, uma vez que, visto 
que 
 

principalmente especialmente, mormente, 
notadamente, sobretudo, em 
especial, em particular 
 

sendo que e 
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3. APRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS TRABALHOS 

3.1 Formato 
Os textos devem ser apresentados em papel branco, formato A-4 (21 x 29,7), digitados na cor preta com 
exceção das ilustrações, usando-se somente um lado da folha. O tamanho da fonte recomendado na digitação é 
o 12. Para citações de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas usar 
tamanho 10.  
Os títulos das divisões principais do trabalho devem ser escritos em maiúsculas, negrito e alinhados á 
esquerda. 
Os subtítulos também são em negrito, escritos somente com a inicial em maiúscula e alinhados a esquerda. 
Os textos do trabalho deverão ser escritos em formato justificado. 
 
3.2 Margem 
As margens devem obedecer às seguintes dimensões: 
 Superior e esquerda 3 cm 
Inferior e direita 2 cm 
 
3.3 Espacejamento 
Todo texto deve ser digitado com espaço 1,5 excetuando-se as citações (NBR 10520 ago.2002) de mais de três 
linhas, as notas, as referências, as legendas das ilustrações e tabelas e na pagina de rosto, a natureza do 
trabalho, o objetivo, o nome da instituição a que é submetida e a área de concentração devem ser digitados em 
espaço simples.  
As referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por espaço duplo. Os títulos das subseções 
devem ser separados do texto que os precede ou que sucede por dois espaços 1,5.  
Na folha de rosto e na folha de aprovação: a natureza do trabalho, o objetivo, o nome da instituição a que é 
submetida e a área de concentração devem ser alinhados do meio da página para a margem direita. 
- Notas de rodapé; indicativos de seção; títulos sem indicativo numérico e elementos sem título e 
indicativo numérico 

a. Notas de rodapé: devem ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto por 

um espaço simples de entrelinhas e por um filete de 3 cm, a partir da margem esquerda 
b. Indicativos de seção: o indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à 

esquerda, separado por espaço de um caractere. 
c. Títulos sem indicativo numérico: os títulos sem indicativos numéricos (ex. errata, 

agradecimentos, lista de ilustrações, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s)) 
devem ser centralizados, conforme a ABNT NBR 6024. 

d. Elementos sem título e indicativo numérico: fazem parte desses elementos a folha de 
aprovação, a dedicatória e a epígrafe. 

3.4 Paginação 
Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas seqüencialmente, mas não 
numeradas.  
A numeração é colocada, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arábicos, no canto direito 
da folha, a 2 cm da borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha. No caso do 
trabalho ser constituído de mais de um volume, deve ser mantida uma única seqüência de numeração das 
folhas, do primeiro ao último volume. Havendo apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas de 
maneira contínua e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal. 
 
 
3.5 Numeração progressiva 
Para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, recomenda-se o uso da numeração progressiva 
para as seções do texto. Os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões de um texto, devem 
iniciar em folha distinta. O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, 
separadas por um espaço de caractere. Destacam-se gradativamente os títulos das seções, utilizando os 
recursos de negrito, itálico ou grifo, caixa alta, e outros, conforme a NBR6024, no sumário e de forma 
idêntica, no texto. 
 
Exemplo: 

1 Seção Primária – (TÍTULO 1) 
1.1 Seção Secundária – (Título 2) 
1.1.1 Seção terciária – (Título 3) 
1.1.1.1 Seção quartenária – (Título 4) 
1.1.1.1.1 Seção quinária – (Título 5) 
 
3.6 Abreviaturas e Siglas 
Quando aparece pela primeira vez no texto, a forma completa do nome precede a sigla, colocada entre 
parênteses. 
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As unidades de pesos e medidas são abreviadas quando seguem os numerais (ex: 50 g, 80 mL). Quando 
isoladas devem ser escritas por extenso ( gramas, miligramas). Nas abreviaturas de pesos e medidas não se 
utiliza ponto. 
Os meses do ano são abreviados pelas três primeiras letras e ponto (ex: jan.). Os meses com quatro dígitos 
não são abreviados. 
 
3.7 Equações e Fórmulas  
Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos 
entre parênteses, alinhados à direita. Na seqüência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior 
que comporte seus elementos (expoentes, índices e outros). 
 
3.8 Ilustrações 
Aparecem no trabalho para explicar ou complementar o texto e devem ser auto explicativas. 
Em geral são quadros, tabelas ou figuras (gráficos, esquemas ou mapas).  
Devem ser numeradas no decorrer do texto. Antes do título da ilustração a palavra que designa a ilustração 
deve ser escrita em maiúscula, negrito e (TABELA, FIGURA, QUADRO) seguida pelo número, sem hífen. 
Entre a palavra que designa a ilustração e o número e entre o número e o titulo deve dar um espaço ou ponto. 
As tabelas, figuras ou quadros devem ser inseridas no texto logo após serem citadas pela primeira vez. Quando 
houver grande quantidade de cada tipo, as ilustrações devem ser relacionadas em listas próprias. 
 
Qualquer que seja seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, Fotografias, gráficos, mapas, organogramas, 
plantas, quadros, retratos e outros) sua identificação aparece na parte inferior, precedida da palavra 
designativa seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, do respectivo 
título e/ou legenda explicativa (de forma clara dispensando consulta ao texto) e da fonte.  
 
3.9 Tabelas, quadros e figuras 
Tem a finalidade de sintetizar ou resumir em pouco espaço.  
O título da Tabela e do quadro deve ser inserido acima e não abaixo da ilustração como para figuras. 
O título deve ser alinhado antes da palavra que designa ilustração, em maiúscula (ex: TABELA 1. Título da 
tabela). 
No texto as tabelas, figuras e quadros podem ser designados apenas com as iniciais em maiúscula, ou localizar-
se entre parênteses na frase. 
Quando as tabelas e quadros exigirem esclarecimentos, estes poderão ser inseridos no rodapé da tabela ou 
quadro. 

Caso a tabela ou quadro não caibam em uma página só deverão ser continuadas na pagina seguinte sem 
delimitações de traços horizontais na parte inferior, devendo o título ser repetido nas páginas seguintes, 
acrescentando-se a palavra “continua” ou “continuação” entre parênteses logo abaixo do título, no canto 
superior direito. 
Pode-se inserir a tabela ou quadro em página formatada na configuração paisagem. 
Toda tabela deve ser delimitada por traços horizontais. Traços verticais podem ser utilizados para separar 
colunas, mas não para delimitar a tabela. 
A diferença entre tabela e quadro é que o quadro é delimitado por traços na vertical, e apresenta dados não 
numéricos no corpo. 
 Consideram-se figuras: desenhos, gráficos, mapas, esquemas, fórmulas, modelos, diagramas, fotografias, 
organogramas, fluxogramas. Devem ter as legendas e títulos colocados abaixo delas centrados na largura útil 
do texto e com espacejamento simples entre as linhas, caso haja mais que uma linha. 
 
3.10 Citações (ABNT NBR 10520) 
São os elementos retirados dos documentos pesquisados durante a leitura de documentação e que revelam 
úteis para corroborar as idéias desenvolvidas pelo autor no decorrer do seu raciocínio.  
 
Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela Instituição responsável ou títulos incluídos na 
sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre parênteses, devem ser em 
letras maiúsculas. 
 
Exemplos: 
 
- A ironia seria assim uma forma implícita de heterogeneidade mostrada, conforme a classificação proposta por 
Authier-Reiriz (1982). 
- “Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia [...]” (DERRIDA, 
1967, p.239). 
 
-  
Citação direta ou textual 
É a transcrição fiel de palavras ou trechos de um texto. Na citação direta a pontuação e redação são 
rigorosamente respeitadas. O texto reproduzido deve aparecer entre aspas duplas, com indicação dos autores, 
das páginas e referência a obra consultada. 
 
Ex: De Acordo com Guimarães (2008, p. 98) “ [...] a citação deve reproduzir a frase,, pontuação e ortografia da 
fonte original”. 
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Neste exemplo o autor é parte do texto, sendo seu sobrenome digitado com a primeira letra em maiúscula e as 
demais em letras minúsculas. A data de publicação e a página da qual o texto fora extraído são apresentados 
dentro do parênteses. 
 
 Citação indireta 
 É feita quando se transcreve conceitos do autor consultado, porém descritos com as palavras do redator. Neste 
tipo de citação o redator tem a liberdade para traduzir a idéia do autor. 
 
Ex: O processo de globalização pode ser entendido como um conjunto de fatores dedutivos da sociedade 
atual...(CARMO, 2009). 
Neste tipo de citação o autor não faz parte do texto, e portanto seu sobrenome vem no final da frase entre 
parênteses em letras maiúsculas, seguido do ano de publicação. 
 
  
Citação de citação 
 É a transcrição direta ou indireta de um texto ou obra ao qual não se teve acesso.neste caso emprega-se a 
expressão latina apud ou em português citado por para identificar a fonte. 
Ex: 
Segundo Souza (2000 apud Richardt, 2006, p. 23) ...ou 
Segundo Souza (2000) citado por Richardt (2006).... 
(SOUZA, 2000 apud RICHARDT, 2006, p. 23) quando no final da frase. 
Procurar padronizar uma das expressões: apud ou citado por 
 
 
Citações direta ou textual com mais de três linhas 
 

Devem aparecer destacadas e com recuo de 4 cm da margem esquerda, espaço 
simples, com letra menor (tamanho 10), que a do texto (tamanho 12) e sem a 
utilização de aspas (ABREU, 2007, P.15). 
 

Citação com dois ou três autores 
  
Conforme Mariantan e Teixeira (2008) a educação no Brasil........ 
ou 

A educação no Brasil ... (MARIANTAN E TEIXEIRA, 2008)... 
 
Citação com mais de três autores 
 
Indica-se apenas o primeiro autor, seguido da expressão et al. 
As pessoas quando dormindo apresentam-se muito ativas (TEIXEIRA et al., 2007). 
 
 
As citações de diversos documentos de um mesmo autor, 
Publicados num mesmo ano, são distinguidos pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem alfabética, após a 
data e sem espacejamento, conforme a lista de referências. 
 Ex: De acordo com Reeside (1927a, 1927b)... 
Na elaboração das referências as mesmas letras devem ser inseridas. 
 
Publicações com datas diferentes devem ser citadas por ordem cronológica de ano. 
Ex: Alguns autores dedicam-se aos estudos de uma tema por longos períodos (Teixeira, 1998, 2000, 2001). 
 
As citações indiretas de diversos documentos da mesma autoria, publicados em anos diferentes e mencionados 
simultaneamente têm as suas datas separadas por vírgula. 
Exemplos: (DREYFUSS, 1989, 1991, 1995) 
     (CRUZ; CORREA; COSTA, 1998, 1999, 2000) 
 
 
Citações de vários autores com idéias afins 
 Citar as referências obedecendo a ordem alfabética dos sobrenomes dos autores. 
As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados simultaneamente, devem ser 
separadas por ponto e vírgula, em ordem alfabética. 
Ex: 
Segundo Fonseca (1997), Paiva (1997) e Silva (1997) ela polariza e encaminha, sob a forma de “demanda 
coletiva”, as necessidades de todos... 
Diversos autores salientam a importância do “acontecimento desencadeador” no início de um processo de 
aprendizagem (CROSS, 1984; KNOX, 1986; MEZIROW, 1991). 
 
Citações cujo autor é uma entidade coletiva 
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) “As citações devem......” (2002, p.4) 
Ou 
“As citações devem....” ( ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2002, p.4). 
Nas próximas vezes que a entidade for citada poderá ser utilizada apenas a sigla. 
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3.11 Notas de rodapé  
     São apresentadas na parte inferior da página e separadas do texto por um traço de 3 cm, recebendo a 
remissiva no interior do texto que pode ser numeral ou personalizada, sendo o espaçamento entre as linhas 
simples, colocando apenas espaço duplo quando da separação entre uma nota e outra. 
 
 
3.12 Glossário 
Termos essencialmente técnicos empregados no trabalho. Organizados alfabeticamente e traz a definição das 
palavras de uso restrito, pouco conhecidas ou obscuras. 
 
3.13 Apêndice(s)  
O apêndice é um documento autônomo elaborado pelo próprio autor para completar sua argumentação, sem 
prejuízo da unidade do trabalho. São identificados através de letras maiúsculas consecutivas, travessão e 
respectivos títulos. Deve ser localizado antes da lista de referências bibliográficas. 
Exemplo: 
APÊNDICE A – Avaliação numérica de células inflamatórias totais aos quatros dias de evolução 
APÊNDICE B – Avaliação numérica..... 
No texto deve haver referência aos apêndices (se houver) 
 
3.14 Anexo(s) 
 O anexo é um documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação ou ilustração. 
São identificados através de letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivos títulos. Deve estar 
localizado após a lista de referências bibliográficas e receber numeração com algarismos romanos. 
 
Exemplo: 
ANEXO A – Representação gráfica da contagem de células inflamatórias presentes nas caudas em regeneração 
– Grupo Controle I 
ANEXO B – Representação gráfica de .... 
No texto deve haver referência aos anexos (se houver) 
 
3.15 Índice(s) 
São listas de entradas ordenadas alfabeticamente, remetendo para as informações contidas no texto, os índices 
mais comuns são: de nomes (pessoas ou entidades), de assuntos e de títulos. 

 

 
3.16 Referências Bibliográficas 
 
É um elemento obrigatório e é uma seção não numerada, onde devem constar todas as obras citadas no corpo 
do trabalho, consultadas para a elaboração do projeto, de acordo com as normas da ABNT - NBR 6023. As 
referências, ordenadas segundo o sistema alfabético, são alinhadas somente à margem esquerda, em espaço 
simples e separadas entre si por 2 espaços simples. 

Na bibliografia é feita a referência de todo material utilizado para realização da pesquisa, abrange os livros, 
revistas, artigos, publicações, teses, dissertações e outras fontes de documentos utilizados, nas diferentes 
fases: metodologia da pesquisa; instrumental teórico; revisão da bibliográfica, de acordo com a NBR-6023 ( 
Normas Brasileiras de Redação) da ABNT (A Associação Brasileira de Normas Técnicas padroniza os 
procedimentos técnico-científicos adotados no país) - (agosto/2002).  

 • Exemplo 1 – Livro, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário etc. 

BOBBIO, Florinda Orsatti. Introdução a química de alimentos. 3. ed. São Paulo: Livraria Varela, 2003. 
 
GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998. 
 
Nota: 
Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o 
documento. Ex: 
IBICT. Manual de normas de editoração do IBICT. 2. ed. Brasília, DF, 1993. 41 p. 
 
 
•  Exemplo 2 - Documentos eletrônicos/Internet 
 
VEIGA FILHO, J. P. da. A universalização da informação. Ciência da informação, Brasília, DF, v.30, n.1, 
2001. Disponível em: <http://www.ibict.br> Acesso em: 17 ago. 2001. 
 
 
•  Exemplo 3 - Inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autor(es) e/ou 
título próprios. 
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ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). História dos 
jovens 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. 
 
 
•  Exemplo 4 – Publicação periódica como um todo.  
 
SÃO PAULO MEDICAL JOURNAL. São Paulo: Associação Paulista de Medicina, 1941- . Bimensal. ISSN 0035-
0362. 
 
 
•  Exemplo 5 - Artigo e/ou matéria de jornal 
 
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 28 jun. 1999. Folha Turismo, 
Caderno 8, p. 13. 
 

 
•  Exemplo 6 – Congresso e Trabalho apresentado em evento 
 
BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a objetos. In: SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 16-29. 
 
• Exemplo 7 - Citação de autor 
Um autor 

ALVES, Roque de Brito. Ciência criminal. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 
 
Dois autores 
DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antonio. Curso de direito jurídico. São Paulo: Atlas, 1995. 
 
Três autores 
PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. Alegria de saber: matemática, segunda série, 2, primeiro grau: 
livro do professor. São Paulo: Scipione, 1995. 136 p. 

 
 
Mais de três autores 
URANI, A. et al. Constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. Brasília, DF: IPEA, 
1994. 
 
 
•  Exemplo 8 – Teses e dissertações 
 
ALMEIDA, Gil Lúcio. Utilização de um instrumento de medida tridimensional na investigação do 
desenvolvimento motor infantil. 1988. 128 f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) - Centro de 
Educação e Ciências Humanas. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1988. 
 
 
 • Exemplo 9 – Artigo e/ou matéria de revista, boletim etc. 
 
GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 
15-21, set. 1997. 

 
•  Exemplo 10 – Constituição Federal 
BRASIL. Constituição (1988).Emenda Constitucional n° 9, de 9 de novembro de 1995. Lex:  legislação 

federal e marginalia, São Paulo, v. 59, p. 1966, out./dez. 1995. 
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4 NORMAS PARA EDIÇÃO DO PROJETO DE TCC 

O projeto de pesquisa é uma das etapas componentes do processo de elaboração, execução e 
apresentação da pesquisa. A pesquisa cientifica deve ser planejada desde a escolha do tema, fixação dos 
objetivos, determinação da metodologia, coleta dos dados sua análise e interpretação para a elaboração do 
relatório final. Em primeiro lugar, exigem-se estudos preliminares que permitiram verificar o estado da questão 
que se pretende desenvolver sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já elaboradas. 
     As instituições promotoras e patrocinadoras da pesquisa exigem previamente, até como requisito, para toda 
proposta de pesquisa, seu respectivo projeto, a partir de cuja avaliação irá se decidir pela concessão ou não do 
patrocínio.  

A apresentação do Projeto de Pesquisa é regulamentada pela Norma ABNT NBR 15287/2005 que 
define projeto de pesquisa como uma das fases da pesquisa. O número limite de páginas para um projeto 
FAPESP é de 20, não sendo consideradas as páginas das referências bibliográficas, dos apêndices e dos anexos. 
Sua estrutura é composta pelos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 
 
ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 
Elementos pré-textuais: 
- Capa (obrigatória), 
- Folha de rosto (obrigatória) 
- Lista de ilustrações (opcional), 
- Lista de tabelas (opcional), 
- Lista de abreviaturas e siglas (opcional), 
- Lista de símbolos (opcional), 
- SUMÁRIO (obrigatório). 
        
Elementos textuais 
1 INTRODUÇÃO: delimitação do tema, problema, justificativa (obrigatória) 
2 OBJETIVOS (obrigatória), 
3 HIPÓTESE(S) (obrigatória), 
4 REFERENCIAL TEÓRICO (obrigatório), 
5 METODOLOGIA (obrigatória), 
6 CRONOGRAMA de atividades (obrigatório), 
7 Orçamento (opcional) 
 
Elementos pós-textuais 
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (obrigatórias), 
    
Capa 
Na Capa são indicados os elementos essenciais: nome da instituição, nome do curso, nome do autor, título do 
trabalho, cidade, mês e ano. Seguindo a ordem em que foram citados. 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO 
NOME DO CURSO  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e sobrenome do Autor 
Título 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cidade 
 ano 

 

 

Nome e sobrenome do autor  

 

 

 
 

 

Título 
 

 
 

 

Projeto apresentado ao Centro 

Universitário Central Paulista, junto 

ao Curso Bacharelado em Ciências 
Biológicas, como pré-requisito para 

obtenção do grau de bacharel em 

Ciências Biológicas, sob orientação 

do(a) Prof.(a) Dr(a)....... 
 

 

 

 
 

 

 

Cidade 
mês/ano 

Modelo de capa Modelo de folha de rosto 
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Sumário 
Relação das partes, capítulos, itens, subitens do trabalho, com a respectiva indicação do número das páginas 
iniciais. 
 
1 INTRODUÇÃO 
A introdução deve conter o tema (assunto abordado pela pesquisa); a delimitação do tema/problema, a 
justificativa e o objetivo do projeto, que podem vir em subseções separadas ou não.  
É muito importante ressaltar que a delimitação do tema requer clareza a respeito do campo de conhecimento a 
que pertence o assunto. O problema é o objeto de pesquisa ou de estudo.  
 
Determinação e delimitação do tema e do problema de pesquisa 
Que respostas devem ser respondidas? 
A primeira etapa é a formulação do problema, que pode ser na forma de uma pergunta, mesmo que o 
pesquisador não chegue a uma solução, cabe-lhe o mérito de ter aberto o caminho. 
Uma primeira proposição, para que se consiga delimitar o tema, consiste na realização de um levantamento 
bibliográfico preliminar, que permite colocar o pesquisador em contato com os trabalhos já realizados, 
verificando quais os problemas que não foram pesquisados, ou os que não foram adequadamente, e quais vêm 
recebendo respostas contraditórias. 
É o assunto que se deseja provar ou desenvolver, esclarecendo os limites nos quais a pesquisa se 
desenvolverá. O processo de delimitação do tema só é dado por concluído quando se faz a sua limitação 
geográfica e espacial, com vistas na realização da pesquisa. Para isso é necessário fazer referencia aos estudos 
e as pesquisas já existentes (revisão bibliográfica/levantamento bibliográfico), fazendo leituras em fontes 
diversas, referente ao problema que o autor buscará solucionar. 
 
 
Justificativa  
Por que fazer esta pesquisa? Fazer à justificativa é dar respostas a essa interrogação. A justificativa ressalta 
a importância do problema a ser investigado, nas perspectivas acadêmica, tecnológica, científica, filosófica ou 
social. Para tanto, deve fazer ver o impacto positivo que o estudo trará a esses setores. É nesta parte que é 
feita a contextualização minuciosa do problema, evidenciando seu desenvolvimento histórico-cronológico e 
teórico-conceitual. Por isso, a relevância deve apontar em que a pesquisa a ser feita contribuirá para o debate 
do tema proposto no projeto. 
 
2 OBJETIVOS 
A definição dos objetivos determina o que se quer atingir com a realização do trabalho de pesquisa. Objetivo é 
sinônimo de meta, fim. Na redação dos objetivos deve-se utilizar o verbo no infinitivo (esclarecer, definir, 
procurar, permitir, demonstrar). Alguns autores separam os objetivos em objetivo geral e objetivos específicos: 
 
Objetivo geral 
Objetivo Geral está ligado a uma visão global e abrangente do tema, relacionando-se com o conteúdo dos 
fenômenos, eventos e das idéias estudadas.  
 

Objetivos específicos 
Descrever aqui o(s) propósito(s) específico(s) para atingir um ponto de vista do tema, um ângulo a ser 
pesquisado, permitindo atingir o objetivo geral.  
 
3 HIPÓTESES 
Como pode ser vista a solução para o problema?  
Nesse momento aponta-se uma solução provisória para o problema.  
No contexto do projeto, as hipóteses constituem-se em respostas provisórias que dará o norte ao trabalho 
investigativo. É uma proposição de solução do problema, passível de ser alterada ao final da pesquisa.  
Segundo Lakatos e Marconi (1986) as formas de hipótese são: as que afirmam, em dada situação, a presença 
ou ausência de certos fenômenos; as que se referem à natureza ou características de dados fenômenos, em 
situação específica; as que apontam a existência ou não de determinadas relações entre os fenômenos e as que 
prevêem variação concomitante, direta ou inversa, entre certos fenômenos. 
 
 
4 REFERENCIAL TEÓRICO 
O referencial teórico é denominado por diversas formas: marco teórico, quadro teórico, quadro referencial ou, 
ainda, como revisão de literatura. 
O referencial teórico compreende as teorias que dão suporte ao trabalho que será desenvolvido (teorias de 
base), bem como uma análise da literatura sobre o assunto tratado, com a finalidade de situar o leitor quanto 
aos progressos recentes envolvendo o objeto da investigação. Aqui são examinados em detalhes os principais 
autores e contribuições ao desenvolvimento do tema. 
 
5 METODOLOGIA 
A metodologia deve ser escrita com uma linguagem precisa e técnica, seguindo uma seqüência cronológica. 
Representa a descrição formal dos métodos e técnicas a serem utilizados na pesquisa.  
Técnicas e instrumentos selecionados para coleta dos dados: devem constar os métodos de abordagem 
e de procedimentos; os instrumentos de coleta de dados (questionário, entrevista, formulários, entre outros); a 
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delimitação do universo da pesquisa; a delimitação e a seleção da amostra e do tempo previsto; a equipe de 
pesquisadores e a divisão do trabalho, as formas de tabulação e o tratamento dos dados, ou seja, a 
apresentação de tudo aquilo que será utilizado no trabalho de pesquisa. 
Procedimentos que serão utilizados para a análise dos dados 
Provavelmente será utilizada a estatística descritiva quando os dados forem analisados quantitativamente ou 
estatística inferencial; e se os dados forem analisados qualitativamente, as respostas seguirão outro padrão, 
pautado no quadro teórico; ou se optar por fazer análises quantitativo-qualitativas deverá apresentar as 
categorias e leis que servirão de base para seu estudo. 
 
Se a pesquisa envolver seres humanos deve atender à Resolução 196/96, do Conselho Nacional da Saúde, e ter 
a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Se envolver animais deve ter a aprovação do Comitê de Ética em 
Experimentação Animal. 
 
6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
O cronograma indica a distribuição das atividades em diferentes momentos ou etapas do desenvolvimento da 
pesquisa. Distribuídas em espaços de tempo determinados, essas etapas servem para orientar o 
desenvolvimento das atividades no tempo previsto.  
As atividades e os períodos são definidos a partir das características de cada pesquisa e dos critérios 
estabelecidos pelo autor do trabalho. 
 
Exemplo: cronograma para ser desenvolvido em 9 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7 ORÇAMENTO 
 
O orçamento indica os recursos necessários à execução do projeto. Nele são especificados para que e para 
quem os gastos serão efetuados, juntamente com um cronograma de desembolso financeiro (quando o projeto 
for financiado por uma agência/instituição pública/privada de fomento a pesquisa). 

O orçamento poderá ser dividido em material permanente, material de consumo e outros. 
Material de Consumo: liste todo o material necessário que irá ser consumido na execução. Por exemplo, 
material de escritório ou laboratório (papel, lápis, reagentes químicos, etc..).  
Material Permanente: liste equipamentos e/ou infra-estrutura física necessária para executar o projeto. 
Outros Serviços e Encargos: discrimine fotocópias, transportes, alimentação, hospedagem e quaisquer outros 
serviços necessários para o projeto a serem prestados por pessoas jurídicas. 
 
 
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de documentos, de forma a permitir sua identificação 
individual indicando todos os trabalhos citados no texto, inclusive os eletrônicos. Sendo organizada em ordem 
alfabética e digitada, usando espaço simples entre linhas de acordo com a NBR 6023:2002. 
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5 NORMAS PARA EDIÇÃO DO RELATÓRIO PARCIAL do TCC 

ESTRUTURA DO RELATÓRIO PARCIAL 
Elementos pré-textuais: 
- Capa (obrigatória), 
- Folha de rosto (obrigatória), 
- Lista de ilustrações (opcional), 
- Lista de tabelas (opcional), 
- Lista de abreviaturas e siglas (opcional), 
- Lista de símbolos (opcional), 
- Sumário (obrigatório). 
        
Elementos textuais 
1 INTRODUÇÃO delimitação do tema, problema, justificativa (obrigatória), 
2 OBJETIVOS (obrigatório), 
3 METODOLOGIA (obrigatória), 

4 RESULTADOS (obrigatório), 
5 DISCUSSÃO (obrigatória). 
6 CONCLUSÕES (obrigatória) 
 
Elementos pós-textuais 
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (obrigatórias), 
Glossário, elaborado em ordem alfabética (opcional), 
Apêndices (opcionais) 
Anexos (opcionais) 
 
Perspectivas de continuidade ou desdobramento do trabalho, outras atividades de interesse universitário, apoio 
(em casos de relatórios científicos) 
 
 
Elementos pré-textuais: 
 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

NOME DO CURSO  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e sobrenome do Autor 
Título 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade 
 ano 

 

 

Nome e sobrenome do autor  

 

 

 

 
 

 

 

Título 
 

 
 

 

Relatório parcial de Trabalho de 

Conclusão de Curso apresentado ao 
Curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas da UNICEP como pré-

requisito para obtenção do grau de 

bacharel em Ciências Biológicas, 
sob orientação do(a) Prof.(a) 

Dr(a)....... 
 

 

 
 

 

 

Cidade 
mês/ano 

Modelo de capa Modelo de folha de rosto 

 
 
Elementos textuais: 
 
1 INTRODUÇÃO 
Tem a função de despertar o interesse do leitor em ler o texto.  
É a apresentação do assunto e permite ao leitor ter uma visão de conjunto do tema, para tanto deve 
contextualizar o assunto; esclarecer sobre que ponto de vista o assunto foi abordado; as áreas afetadas ao 
problema e/ou envolvidas na solução e/ou beneficiadas pelos resultados; apresentar trabalhos anteriores que 
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abordem o mesmo tema; apresentar as justificativas que levaram o autor a escolher o tema, o problema de 
pesquisa, a hipótese de estudo, o objetivo pretendido, o método proposto, razões de escolha do método e 
principais resultados;  
Recomenda-se que a introdução seja a última parte do trabalho a ser redigida.  
A introdução deve conter o tema (assunto abordado pela pesquisa); a delimitação do tema/problema, a 
justificativa e o objetivo do projeto, que podem vir em subseções separadas ou não.  
É muito importante ressaltar que a delimitação do tema requer clareza a respeito do campo de conhecimento a 
que pertence o assunto. O problema é o objeto de pesquisa ou de estudo.  
 
Determinação e delimitação do tema e do problema de pesquisa 
Que respostas devem ser respondidas? 
A primeira etapa é a formulação do problema, que pode ser na forma de uma pergunta, mesmo que o 
pesquisador não chegue a uma solução, cabe-lhe o mérito de ter aberto o caminho. 
Uma primeira proposição, para que se consiga delimitar o tema, consiste na realização de um levantamento 
bibliográfico preliminar, que permite colocar o pesquisador em contato com os trabalhos já realizados, 
verificando quais os problemas que não foram pesquisados, ou os que não  foram adequadamente, e quais vêm 
recebendo respostas contraditórias. É o assunto que se deseja provar ou desenvolver, esclarecendo os limites 
nos quais a pesquisa se desenvolverá. O processo de delimitação do tema só é dado por concluído quando se 
faz a sua limitação geográfica e espacial, com vistas na realização da pesquisa. Para isso é necessário fazer 
referencia aos estudos e as pesquisas já existentes (revisão bibliográfica/levantamento bibliográfico), fazendo 
leituras em fontes diversas, referente ao problema que o autor buscará solucionar. 
 
Justificativa  
Por que fazer esta pesquisa? Fazer à justificativa é dar respostas a essa interrogação. A justificativa ressalta 
a importância do problema a ser investigado, nas perspectivas acadêmica, tecnológica, científica, filosófica ou 
social. Para tanto, deve fazer ver o impacto positivo que o estudo trará a esses setores. É nesta parte que é 
feita a contextualização minuciosa do problema, evidenciando seu desenvolvimento histórico-cronológico e 
teórico-conceitual. Por isso, a relevância deve apontar em que a pesquisa a ser feita contribuirá para o debate 
do tema proposto no projeto. 
 
2 OBJETIVOS 
A definição dos objetivos determina o que se quer atingir com a realização do trabalho de pesquisa. Objetivo é 
sinônimo de meta, fim. Na redação dos objetivos deve-se utilizar o verbo no infinitivo (esclarecer, definir, 
procurar, permitir, demonstrar). Alguns autores separam os objetivos em objetivo geral e objetivos específicos: 

 
Objetivo geral 
Objetivo Geral está ligado a uma visão global e abrangente do tema, relacionando-se com o conteúdo dos 
fenômenos, eventos e das idéias estudadas.  
 
Objetivos específicos 
Descrever aqui o(s) propósito(s) específico(s) para atingir um ponto de vista do tema, um ângulo a ser 
pesquisado, permitindo atingir o objetivo geral.  
 
3 METODOLOGIA  
Material o que foi utilizado (equipamentos, reagentes) informando o fabricante. 
Métodos o que foi feito para responder o problema da pesquisa 
Este item descreve as etapas de definição de termos e de variáveis, a delimitação do universo estudado 
(população e amostra), a técnica de coleta de dados, as limitações da pesquisa.  Deve sempre ser escrito com o 
verbo no tempo passado, pois descreve o que já foi feito, (selecionou-se, pretendeu-se...). Nesta parte do 
trabalho podem ser usados subtítulos para as partes.  
 
4 RESULTADOS 
Parte designada a apresentar os resultados alcançados após a aplicação do método, de forma direta, objetiva, 
sucinta e clara, apontando sua significância e sua relevância. Normalmente são utilizadas tabelas e figuras 
nessa parte do artigo.  
O texto que explica as tabelas e figuras deve ser breve, claro, utilizando o verbo no tempo passado e na forma 
impessoal.  
 
5 DISCUSSÃO  
Tem a finalidade de mostrar as relações existentes entre os dados coletados na pesquisa. Aqui se interpreta, 
critica, justifica e enfatiza os resultados encontrados.  
Discute os resultados encontrados na pesquisa realizada e os compara com os resultados de pesquisas 
anteriores, levantados na revisão de literatura.  
É a parte da argumentação.  
 
6 CONCLUSÕES  
É a parte final do trabalho. É o fecho do estudo, mas deve abrir perspectivas para novas pesquisas.  
Contém a resposta para o problema proposto na introdução.  
 
7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - A elaboração das referências deve obedecer a NBR 6023, da ABNT 
citada anteriormente. 
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6 NORMAS PARA EDIÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

  
ESTRUTURA DO TCC ou Monografia 
Estrutura (ABNT NBR 14724) e conteúdo da Monografia 

A estrutura de uma monografia compreende as seguintes partes: (a) elementos pré-textuais; (b) 
elementos textuais; (c) elementos pós-textuais. 
 
Elementos pré-textuais  
- Capa (obrigatório) 
- Lombada (opcional) 
- Folha de rosto (obrigatória) 
- Verso da folha de rosto (Ficha Catalográfica) (obrigatória) 
- Errata (opcional) 
- Folha de aprovação (obrigatória) 
- Dedicatória (opcional) 
- Agradecimento(s) (opcional) 
- Epígrafe (opcional) 
- Resumo na língua vernácula (obrigatório) (NBR 6028 maio1990) 
- Resumo em língua estrangeira (OBRIGATÓRIO) 
- Lista de ilustrações (opcional) 
- Lista de tabelas (opcional) 
- Lista de abreviatura e siglas (opcional) 
- Lista de símbolos (opcional) 
- Sumário (obrigatório) (NBR 6027maio2003) 
 
Elementos textuais 
1 INTRODUÇÃO: delimitação do tema, problema, justificativa (obrigatória), 
2 OBJETIVOS (obrigatório), 
3 REFERENCIAL TEÓRICO (obrigatório) 
4 METODOLOGIA (obrigatória), 
5 RESULTADOS (obrigatório), 
6 DISCUSSÃO (obrigatória) 
7 CONCLUSÕES (obrigatória) 
 
Elementos pós-textuais 
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (obrigatórias), 
Glossário, elaborado em ordem alfabética (opcional), 
Apêndices (opcionais), 
Anexos (opcionais), 

Índice (opcional)  
- Perspectivas de continuidade ou desdobramento do trabalho, outras atividades de interesse universitário, 
apoio (em casos de relatórios científicos) 
 
 
Descrição dos elementos pré-textuais: 
 
Capa  

Elemento exterior que protege o trabalho e que traz os dados essenciais à identificação do trabalho na 
seguinte ordem: 

a- Nome da instituição e do curso (opcional); 
b- Nome do autor; 
c- Título do trabalho; 
d-  Subtítulo se houver (centralizado no meio da folha); 
e- Número de volumes (se houver mais de um, deve constar em cada especificação do respectivo 

volume); 
f- Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado; 
g- Ano de publicação. 
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NOME DA INSTITUIÇÃO 
NOME DO CURSO  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e sobrenome do Autor 
Título 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cidade 
ano 

 

 

Nome e sobrenome do autor  

 

 
 

 

 

 

Título 
 
 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Centro 

Universitário Central Paulista, 

junto ao Curso de Bacharelado 

em Ciências Biológicas como pré-
requisito para obtenção do grau 

de bacharel em Ciências 

Biológicas, sob orientação do(a) 

Prof.(a) Dr(a)....... e co-

orientação do (a) Prof (a)...  
 

 

 

 
 

Cidade 
mês/ano 

Modelo de capa Modelo de folha de rosto 

 
 
 
 
 
ENCADERNAÇÃO (CAPA EXTERNA) 
 

Os trabalhos acadêmicos devem ser encadernados conforme as orientações a seguir 
especificadas: 

a- Mestrado em Letras: encadernação capa dura na cor verde escrito em dourado; 
b- Monografias de especialização (TCC): encadernação capa dura na cor preta escrito em 

dourado; 
c- Monografias de graduação (TCC): encadernação capa dura na cor azul 

marinho escrito em dourado. 
 

A capa dura deverá ter a impressão idêntica à capa do trabalho. As folhas (brancas) de 
proteção (coladas às contracapas) deverão ter sua correspondente, também branca, protegendo o 
miolo. 
 
Lombada ABNT NBR 12225:2004 
Deve conter o nome do autor, título do trabalho, elementos alfanuméricos de identificação, por exemplo: 
v.2. 
 
Folha de rosto  
Deve conter os seguintes elementos na seguinte ordem: 

a- Nome do autor (na parte superior centralizado) 

b- Título principal do trabalho (no centro da página e centralizado) 
c- Subtítulo: se houver, deve ser evidenciada a sua subordinação ao título principal, precedido de 

dois-pontos; 
d- Número de volumes;  
e- Natureza (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros) e objetivo (aprovação em 

disciplina, grau pretendido e outros); nome da instituição a que é submetido; área de 
concentração (junto à margem direita da página, centralizado e a partir da metade da página) 

f- Nome do orientador e, se houver do co-orientador 
g- Local (cidade) da Instituição onde deve ser apresentado 
h- Ano de depósito 
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Verso da folha de rosto  
Deve conter ficha catalográfica que deve ser impressa no meio inferior do verso da folha de rosto do 
TCC, conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano vigente. Deve ser feita com o auxílio de um 
bibliotecário da Instituição. 
 
Exemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errata 
Deve ser inserido logo após a folha de rosto, constituído pela referencia do trabalho e pelo texto da 
errata. 
Exemplo:  

ERRATA 
 

   

Folha Linha Onde se lê Leia-se 
32 3 publicacao publicação 

 
 
 
Folha de aprovação  
 

A folha de aprovação, colocada logo após a folha de rosto, é constituída pelo: nome do autor do 
trabalho; título do trabalho e subtítulo (se houver); natureza/objetivo nome da instituição a que é 
submetida, área de concentração, data de aprovação do TCC, nome, titulação e assinaturas dos 
membros da banca e instituições a que pertencem. A data de aprovação e assinaturas dos membros 
componentes da banca será colocada após a aprovação do trabalho. Será fornecida pelo supervisor 
de estágio após aprovação do TCC e assinatura da banca examinadora 

 
Exemplo: 
 

Autor (Nome e sobrenome) 
 

Título: Subtítulo se houver 
 

Monografia apresentada ao Centro Universitário Central Paulista, como parte dos requisitos para a 
obtenção do grau de licenciado em Ciências Biológicas. 

 

Aprovado em ____________ de 200__. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

Presidente ____________________________________________________________ 
                                                             (titulação e nome do Orientador) 

Examinador 
____________________________________________________________________________ 
                                                               (titulação, nome e Instituição) 
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Dedicatória(s) 
Dedicatória, colocada após a folha de aprovação, contém o oferecimento do trabalho a determinada 
pessoa ou pessoas.   

Agradecimentos 
Os agradecimentos são dirigidos apenas àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do 
trabalho devendo ser expresso(s) de maneira simples e sóbria. Coloca-se no espaço superior da folha a 
palavra Agradecimentos. 
 
Epígrafe  
Elemento colocado após os agradecimentos. São citações de pensamentos filosóficos que retratam o 
espírito do trabalho ou da filosofia de vida. 
 
Resumo (Resumo na língua vernácula)   
Constituído de uma seqüência de frases concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de 
tópicos, não ultrapassando 500 palavras (em se tratando de resumo de tese, dissertação e relatório), 
seguido, logo abaixo, das palavras-chave representativas do conteúdo do trabalho. A redação é feita 
sem parágrafos (NRB 6028). 
NOTA: Palavras-chave (são palavras - no máximo quatro - retiradas do texto que representam o seu 
conteúdo, se destinam a identificar e agrupar os artigos por assuntos/áreas, para que os mesmos 
possam ser localizados com mais facilidade nas bibliotecas).  
 
Abstract (Resumo em língua estrangeira) 
Consiste em uma versão do resumo em idioma de divulgação internacional (em inglês Abstract, em 
castelhano Resumen, em francês Résumé, por exemplo). É elaborado com as mesmas características do 
resumo em língua vernácula, digitado em folha separada. 
 
Lista de ilustrações 
Elemento que deve ser elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item 
designado por seu nome específico, acompanhado do respectivo número de página. Quando necessário, 
recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração (desenhos, esquemas, 
fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros); tabelas; 
abreviaturas e siglas; símbolos. 
Recomenda-se que sejam feitas listas separadas para cada tipo, numerando-as com algarismos 
arábicos, seguidas do título e da página onde se encontram.  
As listas de abreviaturas e siglas devem ser apresentadas em ordem alfabética, seguidas das palavras 
ou expressões correspondentes grafadas por extenso. 

Exemplo de lista de figuras 

 

Sumário  
Enumeração das principais divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia 
apresentada no texto. Não deve ser confundido com índice.  
As páginas pré-textuais não devem ser incluídas no sumário. A apresentação tipografia dos títulos deve 
ser a mesma no corpo do texto e no sumário. As páginas do sumário não devem ser numeradas. Os 
itens listados deverão estar na mesma margem. 
 
Exemplo de Sumário: 
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Elementos textuais: 
É a parte do trabalho em que é exposto o conteúdo da monografia. Sua organização é determinada pela 

natureza do trabalho. São considerados fundamentais os seguintes elementos:  
 

 
1 INTRODUÇÃO 
Parte inicial do texto, na qual devem constar a delimitação do assunto tratado, objetivos da pesquisa e 
outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. Deve resumir o assunto do trabalho e 
argumentar porque é importante estudar esse assunto. Recomenda-se que seja redigida no final, 
quando o autor já adquiriu maior domínio sobre o tema e maior clareza dos objetivos. 
 
A introdução deve conter o tema (assunto abordado pela pesquisa); a delimitação do tema/problema, a 
justificativa e o objetivo da monografia, que podem vir em subseções separadas ou não.  
É muito importante ressaltar que a delimitação do tema requer clareza a respeito do campo de 
conhecimento a que pertence o assunto. O problema é o objeto de pesquisa ou de estudo.  
 
Determinação e delimitação do tema e do problema de pesquisa 
Que respostas devem ser respondidas? 
A primeira etapa é a formulação do problema, que pode ser na forma de uma pergunta, mesmo que o 
pesquisador não chegue a uma solução, cabe-lhe o mérito de ter aberto o caminho. 
Uma primeira proposição, para que se consiga delimitar o tema, consiste na realização de um 
levantamento bibliográfico preliminar, que permite colocar o pesquisador em contato com os trabalhos já 
realizados, verificando quais os problemas que não foram pesquisados, ou os que não foram 
adequadamente, e quais vêm recebendo respostas contraditórias. 
É o assunto que se deseja provar ou desenvolver, esclarecendo os limites nos quais a pesquisa se 
desenvolverá. O processo de delimitação do tema só é dado por concluído quando se faz a sua limitação 
geográfica e espacial, com vistas na realização da pesquisa. Para isso é necessário fazer referencia aos 
estudos e as pesquisas já existentes (revisão bibliográfica/levantamento bibliográfico), fazendo leituras 
em fontes diversas, referente ao problema que o autor buscará solucionar. 
 
 
Justificativa  
Por que fazer esta pesquisa? Fazer à justificativa é dar respostas a essa interrogação. A justificativa 
ressalta a importância do problema investigado, nas perspectivas acadêmica, tecnológica, científica, 
filosófica ou social. Para tanto, deve fazer ver o impacto positivo que o estudo trará a esses setores. É 
nesta parte que é feita a contextualização minuciosa do problema, evidenciando seu desenvolvimento 
histórico-cronológico e teórico-conceitual. Por isso, a relevância deve apontar em que a pesquisa a ser 
feita contribuirá para o debate do tema proposto no projeto. 
 
2 OBJETIVOS 
A definição dos objetivos determina o que se quiz atingir com a realização do trabalho de pesquisa. 
Objetivo é sinônimo de meta, fim. Na redação dos objetivos deve-se utilizar o verbo no infinitivo 
(esclarecer, definir, procurar, permitir, demonstrar). Alguns autores separam os objetivos em objetivo 
geral e objetivos específicos: 
 
Objetivo geral 
Objetivo Geral está ligado a uma visão global e abrangente do tema, relacionando-se com o conteúdo 

dos fenômenos, eventos e das idéias estudadas.  
 
 
Objetivos específicos 
Descrever aqui o(s) propósito(s) específico(s) para atingir um ponto de vista do tema, um ângulo a ser 
pesquisado, permitindo atingir o objetivo geral.  
 
3 REFERENCIAL TEÓRICO 
Parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em 
seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e do método. 
O referencial teórico é denominado por diversas formas: marco teórico, quadro teórico, quadro 
referencial ou, ainda, como revisão de literatura. 
O referencial teórico compreende as teorias que dão suporte ao trabalho que será desenvolvido (teorias 
de base), bem como uma análise da literatura sobre o assunto tratado, com a finalidade de situar o 
leitor quanto aos progressos recentes envolvendo o objeto da investigação. Aqui são examinados em 
detalhes os principais autores e contribuições ao desenvolvimento do tema. 
 
4 METODOLOGIA 
A metodologia deve ser escrita com uma linguagem precisa e técnica, seguindo uma seqüência 
cronológica. Representa a descrição formal dos métodos e técnicas a serem utilizados na pesquisa.  
Técnicas e instrumentos selecionados para coleta dos dados: devem constar os métodos de 
abordagem e de procedimentos, os instrumentos de coleta de dados (questionário, entrevista, 
formulários, entre outros); a delimitação do universo da pesquisa; a delimitação e a seleção da amostra 
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e do tempo previsto, a equipe de pesquisadores e a divisão do trabalho, as formas de tabulação e o 
tratamento dos dados, ou seja, a apresentação de tudo aquilo que será utilizado no trabalho de 
pesquisa. 
Procedimentos que serão utilizados para a análise dos dados 

Provavelmente será utilizada a estatística descritiva quando os dados forem analisados 
quantitativamente ou estatística inferencial; e se os dados forem analisados qualitativamente, as 
respostas seguirão outro padrão, pautado no quadro teórico; ou se optar por fazer análises quantitativo-
qualitativas deverá apresentar as categorias e leis que servirão de base para seu estudo. 
 
Se a pesquisa envolver seres humanos deve atender à Resolução 196/96, do Conselho Nacional da 
Saúde, e ter a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Se envolver animais deve ter a 
aprovação do Comitê de Ética em Experimentação Animal. Portanto, o TCC deverá conter o número do 
protocolo de aprovação do projeto pelo CEP. 
 
5 RESULTADOS 
Parte designada a apresentar os resultados alcançados após a aplicação do método, de forma direta, 
objetiva, sucinta e clara, apontando sua significância e sua relevância. Normalmente são utilizadas 
tabelas e figuras nessa parte do artigo.  
O texto que explica as tabelas e figuras deve ser breve, claro, utilizando o verbo no tempo passado e na 
forma impessoal.  
 
 
6 DISCUSSÃO  
Tem a finalidade de mostrar as relações existentes entre os dados coletados na pesquisa. Aqui se 
interpreta, critica, justifica e enfatiza os resultados encontrados.  
Discute os resultados encontrados na pesquisa realizada e os compara com os resultados de pesquisas 
anteriores, levantados na revisão de literatura.  
É a parte da argumentação.  
 
7 CONCLUSÃO  
Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses. Tem 
por finalidade recapitular sinteticamente os resultados da pesquisa elaborada. O autor manifestará seu 
ponto de vista sobre os resultados obtidos, bem como o seu alcance, sugerindo novas abordagens a 
serem consideradas em trabalhos semelhantes.  
É a parte final do artigo. É o fecho do estudo, mas deve abrir perspectivas para novas pesquisas.  
Contém a resposta para o problema proposto na introdução.  
 
 
Nota: Pode ser acrescentado em um item denominado perspectivas futuras: as possibilidades de 
continuidade ou desdobramento do trabalho. 
 
Elementos pós-textuais: 
 
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de documentos, de forma a permitir sua 
identificação individual indicando todos os trabalhos citados no texto, inclusive os eletrônicos. Sendo 
organizada em ordem alfabética e digitada, usando espaço simples entre linhas de acordo com a NBR 
6023:2002. 
 

Nota:  
Bibliografia: Usado quando o autor desejar informar as obras consideradas importantes, frutos do 
levantamento realizado, mas não utilizadas na elaboração de seu trabalho. 
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