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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

Este Manual de Trabalho de Conclusão de  Curso  tem por finalidade 

normatizar as atividades de professores e alunos relativas à elaboração do TCC dos 

cursos de graduação da  Faculdade São Luís de França. Para tanto, encontra-se 

dividido em duas partes. A primeira parte contém normas referentes aos processos 

de elaboração, orientação, avaliação e apresentação do TCC, bem como 

disposições gerais e transitórias. A segunda parte contém aspectos formais quanto à 

conceituação, caracterização,  apresentação  gráfica  e  estruturação  do  artigo, de 

acordo com as normas da ABNT. 

 

Conforme estabelecido nos currículos dos respectivos cursos, a disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui pré-requisito para a conclusão da 

graduação e tem como objetivo geral propiciar aos alunos a ocasião de demonstrar o 

grau de competência adquirido. Além disso, visa favorecer o aprofundamento 

temático, o estímulo à produção científica, à consulta de bibliografias especializadas, 

o aprimoramento da capacidade de interpretação e a desenvoltura na apresentação 

oral de ideias. 

 

Questões não previstas neste manual serão submetidas à apreciação dos 

Colegiados dos respectivos Cursos que, tomando por referência o Artigo 12, 

Capítulo II, Seção II, do Regimento Interno desta Instituição, adotará as medidas 

pertinentes.



 

 

PARTE I - NORMAS 
 

CAPÍT ULO I 
 

Da Normatização 
 

 
 

Art. 1° - A elaboração do TCC é obrigatória para  todos os alunos  matriculados 

regularmente  nos  Cursos de Graduação da Faculdade São Luís de França, como 

pré-requisito para obtenção do Diploma de Conclusão destes Cursos. 

 

§1° - Esta obrigatoriedade deve assegurar a inserção do aluno no mercado de 

trabalho, nas  respectivas  áreas  de  cada  curso, possibilitando-lhe  reconhecer os 

diversos  campos  de  atuação  do  profissional paralelamente  ao  aprendizado  das 

diversas disciplinas desenvolvidas nos Cursos. 

 

§2° - Possibilitar aos alunos a ampliação de seus conhecimentos acadêmicos a 

partir da investigação dos fenômenos relativos à sua área de atuação profissional. 

 

§3° - Aproximar os alunos das empresas, instituições, associações educativas e 

diferentes campos de atuação profissional, capacitando-os para um melhor 

conhecimento prático destes. 

 

Art. 2º - Compete ao Colegiado dos Cursos analisar e aprovar alterações  neste 

Manual e convocar, quando necessário, reuniões com os professores orientadores, 

buscando fazer cumpri-lo. 

 

§2º - Compete à Coordenação dos Cursos e professores orientadores cumprir e 

fazer cumprir este Manual de Normas, assim como é obrigação do aluno  tomar 

ciência deste e cumpri-lo. 

 

 
 

CAPÍT ULO II 
 

Da Elaboração do Trabalho 
 

 
 

Art. 1º - O TCC será um artigo científico, elaborado em consonância com as normas 

deste manual, apresentado ao  término  das  disciplinas  comuns  e  submetido  à 

aprovação do orientador. 

 

§ 1º - Deverá ser elaborado individualmente. 



 
Art. 2º - É considerado aluno em fase de elaboração da TCC, todo aquele que já 

estiver regularmente matriculado no último período e tiver cursado todas as 

disciplinas dos períodos anteriores. 

 

Art. 3º - É condição para matrícula na  disciplina  TCC  que  o  aluno  tenha  sido 

aprovado em  todas as disciplinas previstas como pré-requisitos de TCC na matriz 

curricular do respectivo Curso. 

 

§ 1º - O aluno deverá ser orientado por um professor da Faculdade São Luís de 

França, que ficará responsável pela orientação geral dos trabalhos na disciplina TCC. 

 

§2º - O aluno poderá ser  acompanhado também por  p rofessores 

orientadores, que tenham afinidade com o tema e sejam detentores de título de 

pós- graduação. 

 

§3º - Caberá ao professor orientador, mediante entrevista prévia, aceitar ou não, a 

orientação do aluno. 

 

§4° - Os professores orientadores serão supervisionados pelas Coordenações dos 
Cursos. 

 
§5º - Caberá à Coordenação do Curso, indicar e di vulgar a relação dos professores 

orientadores com suas respectivas linhas de pesquisa. 

 

§6º - O aluno ou professor orientador que desejar substituição deve encaminhar 

proposta nesse sentido às Coordenações do Curso, que se pronunciarão segundo 

as circunstâncias apresentadas na justificativa. 

 

§7º - É passível de substituição o aluno ou professor que faltarem consecutivamente 

a três encontros. 

 

Art.4º - A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente dos alunos, o 

que não exime o orientador de sugerir bibliografia pertinente ao tema, acompanhar 

o desenvolvimento das etapas da pesquisa e avaliar a condição real da 

apresentação da pesquisa transformada em TCC. 

 

Art.5º - A Coordenação do C urso deve definir, de acordo com o Projeto Pedagógico 

do Curso e as normas da Instituição, as  linhas  de pesquisa, antes do término do 

semestre anterior ao a elaboração do artigo. 



 

 
Art.6º - Os professores orientadores deverão entregar, após 10 dias úteis do início 

das aulas, um Cronograma das Atividades a serem desenvolvidas à s Coordenações 

dos Cursos, para que seja avaliado e aprovado. 

 

§1º - O não cumprimento do Cronograma de Atividades, pelo orientador acarretará 

em advertência e substituição das suas atividades de orientador, pelas 

Coordenações dos Cursos. 

 

Art.7º - A cada encontro devem ser estabelecidas metas a serem cumprida s pelos 

orientandos que deverão ser assinadas por ambos.  Todas as orientações não 

cumpridas deverão ser registradas. 

 

Art.8º - Cada professor orientador deverá orientar, no máximo, 10 (dez) alunos. 

 

Art.9° - Deverá ser observada a carga horária para a disciplina TCC, prevista na 

matriz   curricular de cada Curso. 

 

Art.10º - No final de cada semestre, as Coordenações dos Cursos devem reunir-se 

com os Professores Orientadores para avaliar a prática dos mesmos e planejar 

medidas que  solucionem  ou  minimizem  os  problemas  evidenciados  durante  a 

orientação do TCC. 

 
 

 

CAPÍT ULO III 

Da Orientação 

 
 

Art. 1° – Cabe ao professor orientador da disciplina TCC orientar os alunos em todas 

as etapas de elaboração do Trabalho de Conclusão de C urso. 

 

Art. 2º - O aluno deverá cumprir o Cronograma de Atividades conforme Art. 6º, 

Capítulo II. 

 

§1º - O não cumprimento deverá ser comunicado à Coordenação do Curso para que 

esta lhe encaminhe uma advertência por escrito. 

 

Art. 3º - Após aprovação dos trabalhos, sem quaisquer ressalvas, cabe ao professor 

orientador da disciplina TCC efetuar a revisão final destes, para composição de 

brochura própria a ser entregue à Coordenação do Curso, ao final do respectivo 

semestre. 



 

 

CAPÍT ULO IV 

Da Avaliação 

 

 

Art. 1° - A avaliação do TCC será feita pelo professor da disciplina 
juntamente com o orientador de cada aluno. 

 
Art. 2º - As Coordenações dos Cursos deverão elaborar calendário semestral fixando 

prazos para entrega e apresentação dos Trabalhos. 

 

Art.3º Após a data limite para a entrega dos trabalhos, o Coordenador do C urso 

divulgará o resultado da avaliação. 

 

§1º Quando o TCC for entregue com atraso, a  relevância  do  motivo  deve  ser 

avaliada pelo Colegiado do Curso. 

 

§2º Não será admitido um segundo atraso, significando esse a reprovação do 

trabalho. 

 

Art. 4° - Cabe ao professor da disciplina TCC, junto ao orientador, aferir duas 

notas para o trabalho escrito, considerando as etapas de produção na 1ª e 2ª 

unidades, dando relevância à prática avaliativa da instituição.  

 

§1° - A nota do trabalho escrito não poderá ser fracionada em centesimais, devendo 

os professores arredondá-las para números inteiros ou decimais (E x: 9,0;  9,5...). 

 

§2° – Dar-se-á por satisfeita a condição de suficiência ao aluno que obtiver média 

igual ou superior a 7,0 (sete) de acordo com a práxis da instituição. 

 

Art. 5° - A qualidade e a aprovação do conteúdo do trabalho é de responsabilidade 

do professor orientador que somente liberará o TCC para a avaliação final e formal, 

caso este preencha os requisitos  mínimos  exigidos, em consonância  com este 

Manual. 

 

Art. 6° - Caso o orientador não aprove a qualidade do trabalho,  este  deverá 

comunicar por  escrito à  coordenação do curso  num prazo de  10 dias antes da 

entrega final do trabalho. 

 

§ 1º - São requisitos a serem observados na estruturação do trabalho: clareza, 

concisão, objetividade, epistemologia do objeto de estudo, procedimentos 

metodológicos, fundamentação teórica, normas técnicas definidas pela instituição, 

ortografia e concordância. 

§ 2 º - Cabe ao professor da disciplina TCC, de cada curso, elaborar a Ficha 

Individual de Avaliação, que ao final do processo será instrumento avaliativo a ser 

arquivado, com a nota final e os critérios de avaliação de cada aluno. 



 

 

Art. 7º - O aluno deverá entregar ao professor orientador 1 (uma) cópia do 

trabalho concluído (impresso) 7 dias consecutivos antes da avaliação. 

 

§1º  - Nos  casos  de  aprovação  com  ressalva,  o  resultado  final  somente  será 

divulgado quando forem procedidas as devidas correções, tendo o aluno o prazo 

de 5 dias úteis para submeter o trabalho à apreciação do orientador. 

 

§2º - Cabe ao professor da disciplina TCC, fazer a  devida  análise  e  encaminhar  

à Coordenação do Curso uma cópia da versão final de todos os trabalhos , em CD 

e impressa, bem como a avaliação final, num prazo de 15 dias consecutivos após 

a recepção destes, sem prejuízo do Calendário Acadêmico da Faculdade. 

 

Art.8º - O aluno que não entregar o TCC, sem motivo justificado, estará 

automaticamente reprovado. 

 

Art.9º - Não há recuperação da nota atribuída ao TCC. No caso de reprovação, 

quando esta houver, será definitiva. 

 

§1º Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não com o mesmo tema de 
 

TCC. 
 

§2º Optando por mudanças de tema, o aluno deve reiniciar todo o processo para 

elaboração do TCC. 

§3º Decidindo continuar com o mesmo tema, basta comunicar por escrito ao 

orientador geral de TCC e à Coordenação do Curso. 

Art.10 º - Ao aluno cujo TCC haja sido reprovado, é vedada a avaliação do mesmo ou 

de novo TCC, qualquer que seja a alegação, no semestre da reprovação. 

Art. 11 º - O TCC que for elaborado através de meios ilícitos, sendo comprovado, via 

documentação submetida ao Colegiado de Curso, deverá ser vetada a sua avaliação 

pelo orientador e/ou coordenador do C urso. 

 

 

CAPÍT ULO V 
 

Da Normatização do Artigo Científico 
 

 
 

Art. 1º - O artigo científico para conclusão de curso da Faculdade São Luís de 
 

França deve ser desenvolvido em no míni mo 8 e no máximo 12 laudas. 
 
Art. 2º - A estrutura do artigo deve atender às orientações contidas na Parte II deste 

 

Manual. 
 
 
 
 



 
 
 

CAPÍT ULO VI 

Da Apresentação 

 

 
Art. 1° - Os artigos devem ser apresentados na data estipulada pela Coordenação 

do Curso, conforme Capítulo IV , Art. 2º. 

 

§1° - Cabe à Coordenação do Curso definir se o artigo será apresentado por meio 

de banca própria ou em evento do curso. 

 

§2° - As apresentações deverão ser organizadas por temáticas afins. 
 
§3°- Os coordenadores dos cursos darão início aos trabalhos, fazendo uma 

apresentação geral. 

 

§4° - Os alunos deverão fazer uma exposição pública sobre a sua pesquisa com 

argumentos e justificativas no tempo de até 20 minutos, ou conforme as normas 

estabelecidas para apresentação de trabalhos no evento do curso. 

 

§5° - O professor orientador poderá fazer uso da palavra durante 10 minutos 

comentando a apresentação do aluno. 

 

§6º - As notas serão divulgadas após a apresentação dos Trabalhos para todos os 

alunos, exceto nos casos em que haja ressalvas. 

 

 
 

CAPÍT ULO VII 

Disposições Gerais e Transitórias 

 

 
Art.1º – O Trabalho de Conclusão do Curso do aluno reger-se-á pelo presente 

 

Manual de Normas do TCC. 
 
Art. 2° - Alterações nas presentes normas deverão ser implementadas pelos  

 

Colegiados dos Cursos. 
 
Art. 3° - Os casos  omissos  neste  Manual  serão  encaminhados  por escrito  aos 

 

Colegiados dos Cursos, a fim de serem deliberados em sessão extraordinária. 
 
 

 

 

 

 

 



 

PARTE II – ESTRUTURA DO ARTIGO 
 
 
 

1  INT RODUÇÃO 
 

 
 

As orientações aqui apresentadas são baseadas na norma da ABNT para 

apresentação de artigos científicos impressos (NBR 6022:2003). Esta norma 

apresenta os elementos que constituem um artigo científico. 

 

Ao preparar o artigo, deve-se consultar as normas abaixo relacionadas: 

 
 

QUADRO 1 - NORMAS USADAS NA ELABORAÇÃO DE ARTIGO 
CIENTÍFICO 

 
 

FONTE TÍTULO DATA 

ABNT NBR 6023: Informação e documentação – Referências - 
Elaboração 

2002 

ABNT NBR 10520: Informação e documentação – Citações em 
documentos 

2002 

ABNT NBR 6022: Informação e documentação – Artigo em 
publicação periódica científica e impressa  

2003 

ABNT NBR 6024: Informação e documentação – Numeração 
progressiva das seções de um documento escrito 

2003 

ABNT  NBR 6028: Informação e documentação – Resumo 2003 

ABNT NBR 14724: Informação e documentação – Trabalhos 
acadêmicos 

2011 

ABNT NBR 6027 (atualiza a 6023): Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

2013 

IBGE Normas de apresentação tabular Vigente 
 

 
 
 

2 DEFINIÇÃO 
 
 
 

Artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que 

apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas 

diversas áreas do conhecimento. (NBR 6022, 2003 p.2). 

 

O artigo deve retratar: elevado conhecimento do assunto; respeito sobre o 

que se está escrevendo; leitura adequada do material pesquisado; esmero científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3  REDAÇÃO TÉCNICO-CIENT ÍFICA 
 
 
 

O estilo da redação utilizada em artigos científicos é chamado técnico-

científico, diferindo do utilizado em outros tipos de composição, como a literária, a 

jornalística, a publicitária. Com características e normas específicas, o estilo da 

redação  científica  possui  certos  princípios  básicos, uni versais, apresentados  em 

diversas obras, principalmente textos de metodologia científica, que colaboram para 

o desempenho eficiente da redação científica. 
 

Tendo em vista que o artigo se caracteriza por ser um trabalho 

extremamente sucinto, exige-se que tenha algumas qualidades: 

 

a) linguagem correta e precisa; 
 

b) coerência na argumentação; 
 

c) clareza na exposição de ideias; 
 

d) objetividade; 
 

e) concisão e fidelidade às fontes citadas. 
 
 

Para que essas qualidades se manifestem é necessário, principalmente, que 

o autor tenha elevado conhecimento à respeito do que está escrevendo e tenha feito 

uma leitura adequada do material pesquisado. 

 
 

 
4 T IPOS DE ART IGO CIENT ÍFICO 

 
 
 

a) Original ou divulgação: apresenta temas ou abordagens originais e podem ser:  
 

relatos de caso, comunicação ou notas prévias. 
 

b) Revisão: os artigos de revisão analisam e discutem trabalhos já publicados, 

revisão bibliográficas, etc. 

 
 

5 EST RUT URA DO ART IGO CIENT ÍFICO 
 
 

 
O artigo científico tem a mesma estrutura dos demais trabalhos científicos: 

 

elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 
 

 
 

Os elementos pré-textuais também chamados de parte preliminar ou ante-

texto, compõe-se das informações iniciais necessárias para uma melhor 

caracterização e reconhecimento da origem e autoria do trabalho. 

 

Como norma específica da Faculdade São Luís de França, para a 

elaboração do TCC, tem-se adotado a seguinte configuração: 

 
 

a) título e subtítulo (se houver) devem figurar na página de abertura do 

artigo, com nota de rodapé informando o orientador do trabalho; 

 

b) autoria: nome completo do autor na forma direta, e-mail e instituição. 

 

c) resumo: apresentação resumida, clara e concisa do texto, redigida de 

forma impessoal, não excedendo 20 (v in te) l inhas. Deve ressaltar 

objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho (NBR 6028, 

2003). 

 

d) palavras-chave: são 3  ( t rês)  palavras significativas, retiradas do  texto  

que   representam  o  seu  conteúdo,  agrupam  os  artigos  por 

assunto/área, para que possam ser localizados com mais facilidade nas 

bibliotecas. São separadas por ponto e iniciadas em maiúsculas apenas 

na primeira letra. 

 
 

 
5.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

 
 

São os elementos que compõem o texto do artigo. Dividem-se em 

introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 

 
5.2.1 In trodução 

 
Na introdução deve-se expor a finalidade e os objetivos do artigo, 

relacionando-a com a bibliografia consultada, explicitando o objetivo, bem como a 

justificativa do artigo. É aqui que o autor irá situar o leitor na temática desenvolvida 

no corpo do texto. 

 

 

 

 



 

 

5.2.2 Desenvolvimento 
 
 

Parte principal e mais extensa do trabalho. Divide-se em seções, subseções 
 

(NBR 6024, 2003). Deve apresentar: 
 

 

a) Fundamentação teórica ou revisão de literatura: através dela o autor 

reporta-se ao tema e avalia o conhecimento produzido em pesquisas prévias, 

destacando conceitos, procedimentos, resultados, discussões e conclusões 

relevantes para o seu trabalho. 

 

b) Resultados e discussão: parte em que o autor apresenta e discute 

resultados obtidos em sua pesquisa, confrontando dados encontrados na 

parte experimental com os autores citados na revisão de literatura. 

 
 

5.2.3 Conclusão (Considerações Finais) 

 
Parte em que o autor irá destacar os resultados obtidos, apontando críticas, 

recomendações e sugestões para pesquisas futuras. 

 

 
5.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

 
 

Os elementos pós-textuais compreendem aqueles componentes que 

completam e enriquecem o trabalho, sendo alguns opcionais, variando de acordo 

com a necessidade: 

 
 

a) Referências: elemento obrigatório. Constitui uma lista ordenada dos 

documentos efetivamente citados no texto. (NBR 6023: 2003). 

b) Glossário: elemento opcional elaborado em ordem alfabética. 
 

c) Apêndices: elemento opcional. Texto ou documento elaborado pelo autor a 

fim de complementar o texto principal. (NBR 14724: 2002, p.2). 

d) Anexos: elemento opcional. Texto ou documento não elaborado pelo autor, 

que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. (NBR 14724: 2002, 

p.2). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6  ELEMENT OS DE APOIO AO TEXTO 
 

 
 

6.1 Citações 
 

 
 

Citação é menção no texto de informação extraída de outra fonte para 

esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado.  Podem ser obtidas de 

documentos ou de canais informacionais  (palestras, debates, conferências, 

entrevistas, entre outras). As fontes são  indicadas no texto pelo sistema da ABNT 

(NBR 10520: 2002 ). 

 

As citações são diretas (transcrição literal de um texto ou parte dele) ou 

indiretas (redigidas pelo autor do trabalho com base em idéias de outros autores). 

 

 
 
 

6.1.1 Citações diretas 1 

 
 

6.1.1.1 Com até 3 linhas: dentro do parágrafo normal, com aspas, fonte tamanho 

normal. 

 

Ex.: “Um grande risco de uma proposta pedagógica para a educação infantil é o de 
 

institucionali zar a i nfância, regulá-la em excesso” (OLIVE IRA, 2002, p. 48). 
 
 

 

6.1.1.2 Com mais de 3 linhas: abrir parágrafo próprio, sem aspas, fonte reduzida, 

recuo de 4cm à esquerda, espaço simples entrelinhas. 
 

Ex.: 
 

 
Hoje, na educação infantil, o debate centra-se na autonomia de cada creche e 

pré-escola para elaborar e desenvolver o s eu projeto  pedagógico e na 

necessidade que esse projeto se comprom eta com  padrões de qualidade. 

Não s e trata de aceitar qualquer modelo,  m as  de garantir  qualidade no 

modelo educacional proposto (OLIVEIRA, 2002, p. 47). 
 

 
 
 
 
 
 

1  
Exemplos meramente ilustrativos, elaborados pela Profª. Andréa Hermínia, na disciplina Educação 

Infantil, do Curso de Pedagogia. 



 
 

6.1.2  Citações indiretas 2 

 

 

São exemplos de citações indiretas dos trechos acima, respectivamente: 
 

De acordo com Oliveira (2002), um dos riscos da proposta pedagógica é 

regular excessivamente a infância. 

 

Conforme Oliveira (2002), o foco do debate atual na educação infantil está 

na autonomia das instituições  em  desenvolver  seu  próprio  projeto  pedagógico, 

desde que esta atenda a determinados padrões de qualidade. 

 
 
 
6.2 Notas de rodapé 

 
São indicações bibliográficas, observações ou aditamentos ao texto pelo 

autor, tradutor ou editor. Aparecem em fonte reduzida, separadas do texto principal 

por filete de 3 cm (ver exemplo no final desta página). 

 
 
 
 

7 FORMATO DO T RABALHO 
 
 

Tipo de fonte: Times New Roman 
 

Papel formato A4: 210 mm x 297 mm 
 

Margens: superior, inferior, esquerda, direita – 2,5 cm 

Espaçamento entre linhas e entre parágrafos: 1,5 cm 
 

Parágrafos: justificados 
 

Numeração de páginas: canto superior direito, iniciando na segunda página do artigo 
 

Espaçamento especial na primeira linha de cada parágrafo: 1,5 cm. 

Tamanho da fonte: 

Títulos e subtítulos (em maiúsculas): 14 
 

Numeração de página, notas de rodapé e citações com mais de três linhas: 10 
 

Todos os demais elementos: 12 
 
 
 
 
 
 

 
2   

Exemplos meramente ilustrativos, elaborados pela Profª Andréa Hermínia, na disciplina Educação 

Infantil, do Curso de Pedagogia. 


