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Introdução 

 

Um projeto de  TCC consiste em um documento no qual se registram diversos 

elementos envolvidos no processo de pesquisa que se quer realizar e que é elaborado 

tendo em vista a avaliação de terceiros. É um planejamento das diversas etapas a serem 

seguidas e da definição da metodologia a ser empregada ao longo da pesquisa e, por 

isso, deve sempre ser redigido com o verbo no futuro.  

Existe o conjunto de normas da ABNT para apoio na estruturação na 

apresentação de projetos e resultados de maneira geral como a NBR 14724.  Porém será 

apresentado neste manual algumas definições que devem ser observadas, bem como 

alguns conteúdos imprescindíveis. Um projeto de pesquisa deve conter elementos pré-

textuais, formado por capa e sumário; elementos textuais, compostos de título do 

projeto, tema, resumo, introdução, objetivos, justificativa, revisão teórica e materiais e 

métodos; e elementos pós-textuais, do qual fazem parte cronograma e referências 

bibliográficas. 

A seguir os itens comentados e imprescindíveis a um projeto de pesquisa. 

 

1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS  

1.1 Capa  

A capa é a parte que protege o lado externo do trabalho e traz informações necessárias 

quanto à sua identificação: 

 1. Nome da instituição e curso;  

2. Projeto de Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia de Agrimensura e 

Cartográfica;  

3. Título e subtítulo (se houver);  

4. Nome do autor;  

5. Nome do orientador e co-orientador (se houver); 
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6. Local e ano. 

1.1.2 Folha de Rosto  

Traz a identificação do tipo de trabalho realizado, do aluno e do orientador. Na folha de 

rosto, também, se repetem alguns elementos da capa com a mesma grafia, tais como: 

 

1.1.3 Sumário  

Relaciona as principais divisões e seções do texto, na mesma ordem em que nele se 

sucedem, indicando ainda as respectivas páginas iniciais. Deve ser localizado 

imediatamente após a capa e a folha de rosto. Digita-se a palavra sumário em corpo 12, 

em negrito, maiúscula e centralizada. As palavras que formam os itens do sumário são 

compostas em corpo 12, sem negrito. O espaçamento entre o termo sumário e os itens 

1,5 e o espaçamento entre os itens também de 1,5. 

 

2 PARTE TEXTUAL  

O texto do corpo do projeto deve ser redigido em fonte tamanho 12 e espaçamento 1,5, 

usando as fontes Arial ou Times New Roman. As margens são as mesmas da capa e da 

folha de rosto: esquerda, 3,0cm; direita 2cm; superior 3cm; inferior 2cm, todas 

referentes ao papel tamanho A4. As páginas devem ser numeradas em algarismos 

arábicos, tendo início naqueles referentes aos elementos textuais capa e sumário não 

são numeradas, embora entrem na contagem de páginas. A mesma recomendação vale 

para a folha de rosto. De acordo com a NBR 14724, títulos sem indicativos numéricos: 

sumário, referências, apêndices, anexos, etc., devem ser centralizados. Essencialmente 

a parte textual deve conter os seguintes elementos: 

 

2.1 Título do Projeto 

 Título é a palavra, expressão ou frase que se coloca no começo de um livro, capitulo, 

artigo, documento, pesquisa, etc., para iniciar o assunto ou conteúdo. O título pode 

fazer referência direta ao assunto abordado ou ser metafórico e ter um subtítulo que 

explique a pesquisa/trabalho. O título é o primeiro elemento de um projeto. 
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2.2 Tema  

O tema de uma pesquisa é um assunto ou proposição que será abordado ou 

demonstrado no trabalho. A escolha do tema é um fator de máxima importância, pois 

dela depende o bom êxito do trabalho a ser desenvolvido. Alguns fatores devem ser 

considerados na sua escolha:  

 Afetividade em relação a um tema ou alto grau de interesse pessoal, isto é, o tema 

deve corresponder ao gosto, as aptidões ou a vocação de quem vai abordá-lo;  

 Viabilidade de execução: o limite de tempo disponível para a execução e conclusão 

do trabalho e os custos envolvidos no projeto;  

 O limite das capacidades do pesquisador em relação ao tema pretendido: o tema não 

deve ser nem fácil demais, nem muito complexo. Ele deve ser adequado à capacidade 

intelectual do pesquisador;  

 A significação do tema escolhido, sua novidade, sua oportunidade e seus valores 

acadêmicos e sociais, isto é, o tema deve ser relevante, apresentar utilidade e 

importância teórica ou prática;  

 Material de consulta e dados necessários ao pesquisador: é preciso verificar se há 

fontes fidedignas e de fácil acesso, bem como fontes suficientes para a pesquisa. 

Escolhido o tema, é preciso delimitá-lo, ou seja, fixar sua extensão, abrangência e 

profundidade, enfatizando claramente o campo do conhecimento a que pertence o 

assunto, bem como o lugar que ocupa no tempo e no espaço. 

 

2.3 Introdução  

• Desenvolver genericamente o tema;  

• Anunciar a ideia básica;  

• Delimitar o foco da pesquisa;  

• Situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho;  

• Descrever as motivações que levaram à escolha do tema;  
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• Definir o objeto de análise: O QUÊ SERÁ ESTUDADO? 

2.4 Objetivos  

Deve ser descrito o objetivo concreto da pesquisa que irá desenvolver: o que se vai 

procurar. A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto. Nos 

objetivos da pesquisa cabe identificar claramente o problema e apresentar sua 

delimitação. Apresentam-se os objetivos de forma geral e específica. O objetivo geral 

define o que o pesquisador pretende atingir com sua investigação. Os objetivos 

específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o 

objetivo geral. Podem ser: exploratórios, descritivos e explicativos. Utilizar verbos para 

iniciar os objetivos:  

• Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir);  

• Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar);  

• Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar). 

 

2.5 Justificativa  

Neste item o pesquisador procura demonstrar o valor de seu objeto de estudo. Para 

tanto, destacará a relevância do estudo, tanto em termos acadêmicos quanto nos seus 

aspectos de utilidade social, mostrará a viabilidade do tema enquanto objeto de 

pesquisa e indicará as razões de ordem pessoal que o levaram a eleger este tópico do 

conhecimento. Esta seção deve ser redigida a partir das seguintes perguntas: 

 O que esta pesquisa pode acrescentar à ciência? (relevância cientifica);  

 Que benefícios se poderá trazer à comunidade com divulgação do trabalho? 

(relevância social);  

 O que levou o pesquisador a se inclinar e, por fim, escolher este tema? (interesse); 

 Em termos gerais, quais são as possibilidades concretas de esta pesquisa vir a se 

realizar? (viabilidade). 

 

2.6 Revisão Teórica  
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A revisão da literatura deve destacar os principais trabalhos existentes sobre o assunto 

pesquisado, dar uma moldura conceitual do tema e fazer a ligação entre a bibliografia 

pesquisada e a situação do problema que está sendo estudado. Apresenta a teoria que 

sustenta o trabalho, levantamento de estudos já realizados sobre o assunto e definição 

de conceitos. Utiliza-se aqui a norma para citações de acordo com a NBR 10520/2002 

da ABNT. 

 

2.7 Materiais e Métodos  

Nesta etapa devemos responder as seguintes perguntas: Como?, Com quê? Com quem?. 

O pesquisador deverá fazer o traçado sistematizado do caminho a seguir, selecionar as 

principais estratégias para a efetivação e execução do projeto de pesquisa. 

 

3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 3.1 Cronograma 

A elaboração do cronograma responde à pergunta quando? A pesquisa deve ser dividida 

em partes, fazendo-se a previsão do tempo necessário para passar de uma fase a outra. 

Não esquecer que há determinadas partes que podem ser executadas 

simultaneamente, enquanto outras dependem das fases anteriores. Distribuir o tempo 

total disponível para a realização da pesquisa, incluindo nesta divisão a sua 

apresentação gráfica. 

 

Atividades 

TCC1 e TCC2 (8meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Escolha do tema e levantamento bibliográfico         

Disciplinas         

Elaboração do projeto          

Defesa do projeto de TCC1         

Coleta de dados         

Processamento dos dados         

Análise dos dados         

Redação do trabalho         
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Defesa do TCC         

Ajustes necessários após defesa         

Entrega         

 

3.2 Referências Bibliográficas  

*A bibliografia utilizada no desenvolvimento do projeto de pesquisa (pode-se incluir 

aqueles que ainda serão consultados para sua pesquisa);  

• A bibliografia básica (todo material coletado sobre o tema: livros, artigos, monografias, 

material da internet, etc.);  

• As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com as regras da ABNT NBR 

6023/2002. Atenção para a ordem alfabética. 

 

4. ANEXOS  

Você pode anexar qualquer tipo de material ilustrativo, tais como tabelas, lista de 

abreviações, documentos ou parte de documentos, resultados de pesquisas, etc. 

Apenas como exemplo, aqui serão dadas algumas indicações para apresentação gráfica 

de seu projeto: 

 • Utilizar papel sulfite formato A4;  

• Fonte ARIAL, estilo normal, tamanho 12;  

• Citações com mais de três linhas, fonte tamanho 11, espaçamento simples e recuo de 

4cm da margem esquerda;  

• Notas de rodapé, fonte tamanho 10;  

• Todas as letras dos títulos dos capítulos devem ser escritas no canto esquerdo de cada 

página, em negrito e maiúsculas; • Cada capítulo deve começar em folha nova; 

 • O espaçamento entre linhas deve ser 1,5.;  

• O início de cada parágrafo deve ser recuado de 2cm. da margem esquerda;  

• As margens das páginas devem ser: superior e esquerda de 3cm; inferior e direita de 

2cm; 
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 • O número da página deve aparecer na borda superior direita, em algarismos arábicos, 

inclusive das Referências e Anexos, somente a partir da Introdução, embora todas sejam 

contadas a partir da folha de rosto. Não contar a capa para efeito de numeração. 


