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INTRODUÇÃO

Estas diretrizes têm por objetivo padronizar a

O TRABALHO DE
CONCLUSÃO
DE
CURSO – TCC NO
ENSINO TÉCNICO
Conte-me e eu esquecerei; ensiname e eu me lembrarei; envolva-me
e eu aprenderei.
Benjamim Franklin

apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos
Cursos Técnicos de Nível Médio e Ensino Técnico Integrado da
Etec Anhanguera.
O documento está baseado nas recomendações da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em
conformidade com o Regulamento Geral do Centro Estadual de
Educação Tecnológica Paula Souza.

O Trabalho de Conclusão de
Curso – TCC: configura-se em
uma atividade escolar de
sistematização do conhecimento
sobre um objeto de estudo
pertinente à área de formação
profissional. Tal atividade, que
representa o resultado de um
estudo, revela conhecimento a
respeito do tema escolhido,
emanado do desenvolvimento
dos diferentes Componentes
Curriculares da Habilitação
Profissional.
A propriedade da educação
profissional de nível técnico
depende primordialmente da
aferição
simultânea
das
expectativas dos indivíduos, das
demandas do mundo do trabalho
e da sociedade, além das
conjunturas socioeconômicas
regionais,
portanto,
a
aproximação da comunidade
escolar aos diferentes segmentos
da comunidade externa, seja na
forma de oportunidades de
estágio, seja na forma de
parcerias para realização de
projetos,
permitirá
a
incorporação
de
novos
conhecimentos e de novas
metodologias.

REGULAMENTO GERAL - TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO – TCC no Ensino Médio
e Técnico.
CAPÍTULO I - Conceituação e Objetivos
Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
constitui-se numa atividade acadêmica de sistematização
do conhecimento sobre um objeto de estudo pertinente
ao curso, desenvolvida mediante orientação, controle e
avaliação docente, cuja exigência é requisito essencial e
obrigatório para obtenção do

diploma de técnico e

do ensino médio.
§1º - Entende-se por atividades acadêmicas aquelas que
articulam e inter-relacionam os componentes curriculares
com as experiências cotidianas, dentro e fora da escola,
para ratificar, retificar e/ou ampliar as competências
desenvolvidas.
§2º - Conforme a natureza e o perfil do profissional que
pretende formar, cada Habilitação Profissional definirá,
com o professor orientador, a modalidade de TCC, quais
sejam:
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1) Trabalho escrito, conforme estrutura obrigatória definida;
2) Protótipo com Manual Técnico;
3) Maquete com Memorial Descritivo;
4) Outras.
§3º - Preferencialmente, o TCC deverá ser elaborado e desenvolvido em equipe, (a critério do professor
orientador).
§4º - O processo de elaboração do TCC será realizado conforme o plano de curso.
Art. 2º - São objetivos do TCC:
I. Oferecer educação profissional por meio de mecanismos que garantam a contextualização de
currículos;
II. Promover a efetiva interdisciplinaridade no desenvolvimento do trabalho;
III. Promover a interação da teoria e da prática, do trabalho e da educação;
IV. Possibilitar o acompanhamento e o controle das práticas desenvolvidas pelos alunos, na própria
escola ou nas instituições parceiras, permitindo a verificação do desempenho dos alunos, segundo as
competências estabelecidas no Plano de Curso;
V. Proporcionar experiências práticas específicas aos alunos por meio do desenvolvimento de projetos,
promovendo a integração com o mundo do trabalho e o convívio sócio profissional;
VI. Propiciar ao aluno o domínio das bases norteadoras da profissão de forma ética e compatível com
a realidade social, desenvolvendo valores inerentes à cultura do trabalho;
VII. Promover a autonomia na atividade de produção de conhecimento científico.

CAPÍTULO II - Da Regulamentação
Art. 3 º - Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão regidos por este regulamento, aprovado pelo
Conselho de Escola, atendidas as disposições da Coordenadoria de Ensino Técnico – CETEC.
§1º - O Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso da U.E. deverá fazer parte do Projeto
Pedagógico da escola e definir basicamente:
I. Modalidades de trabalhos e objetivos;
II. Normas para desenvolvimento do TCC;
III. Normas para definição do cronograma de apresentação dos trabalhos, prazos para entrega dos
trabalhos e para divulgação da composição das Bancas de Validação e outros;
IV. Critérios de avaliação;
V. Instrumentos para orientação, controle e avaliação dos trabalhos.
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CAPÍTULO III – Da Organização Administrativa e Didática
Art. 4 º - O Coordenador Pedagógico será responsável pela qualificação da ação do coletivo da escola,
vinculando e articulando o trabalho à Proposta Pedagógica.
§1º - Compete ao Coordenador Pedagógico:
I. Articular-se com a Direção da U.E., Coordenadores de Área e responsáveis pelos departamentos
envolvidos para compatibilizar diretrizes, organização e desenvolvimento dos trabalhos;
II. Convocar, sempre que necessário os docentes e os Coordenadores de Área para discutir questões
relativas à organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do TCC;
III. Acompanhar o processo de constituição da Banca de Validação e de definição do cronograma de
apresentação dos trabalhos a cada período letivo.
Art. 5 º - O Coordenador de Área será responsável pela operacionalização e permanente avaliação das
atividades docentes e discentes.
§1º - Compete ao Coordenador de Área:
I. Delimitar as áreas de conhecimento do TCC em conjunto com os professores da habilitação.
II. Atualizar, em conjunto com a equipe escolar, regulamentações específicas complementares do TCC
da Habilitação Profissional;
III. Promover parcerias com empresas e instituições da área profissional para o enriquecimento
tecnológico dos trabalhos dos alunos.
CAPÍTULO IV – Da Orientação
Art. 6 º - A orientação dos trabalhos, entendida como processo de acompanhamento didático
pedagógico, será de responsabilidade de todos os docentes da habilitação, cabendo aos responsáveis
pelos componentes curriculares específicos do TCC a promoção da articulação e da integração dos
demais componentes curriculares.
§1º - Os docentes do Componente Curricular específico do TCC terão como principais atribuições:
I. Definir a estrutura do TCC, segundo orientações da Coordenadoria de Ensino Técnico – CETEC.
II. Orientar especificamente o desenvolvimento de cada trabalho, no que se refere à problematização,
delimitação do projeto, construção de hipótese(s), referenciais teóricos, fontes de pesquisa, cronograma
de atividades, identificação de recursos etc.
III. Informar aos alunos sobre as normas, procedimentos e critérios de avaliação;
IV. Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, segundo cronograma estabelecido;
V. Avaliar o TCC em suas diferentes etapas (avaliação parcial e final);
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VI. Encaminhar os trabalhos aprovados à Banca de Validação;
VII. Organizar o processo de constituição da Banca de Validação e definir o cronograma de
apresentação de trabalhos;
VIII. Divulgar, por meio de documentos internos datados e assinados, a relação de alunos, respectivos
temas dos trabalhos e composição da Banca de Validação;
IX. Presidir a Banca de Validação dos trabalhos da sua turma;
X. Elaborar a ata da Banca de Validação, constando os pareceres emitidos sobre cada trabalho,
devidamente assinada por todos os integrantes, para composição do prontuário do aluno;
XI. Preencher a Ficha de Avaliação do TCC de cada aluno de sua turma para composição do prontuário.

CAPÍTULO V – Da Avaliação
Art. 7º – A avaliação do TCC envolve a apreciação:
I. do desenvolvimento do TCC;
II. do trabalho escrito;
III. da demonstração do produto e/ou materiais resultantes do trabalho realiza-do, quando for o caso.
IV. TCC encadernação simples e uma cópia em CD/DVD,entregue uma semana antes da
apresentação do TCC para o professor orientador.

CAPÍTULO VI – Da Banca de Validação
Art. 8º - A Banca de Validação terá como composição básica o Professor Res-ponsável pelo
Componente Curricular Desenvolvimento do TCC, como seu presidente, e mais dois professores da
U.E.
§1º - Os critérios para composição da Banca de Validação dos trabalhos serão definidos no regulamento
de cada Habilitação Profissional.
§2º - A critério da Coordenação de Área, poderá, ainda, integrar a Banca de Validação docente de outra
instituição de ensino ou profissional do setor produtivo considerado autoridade na temática do TCC a
ser apreciado.
Art. 9º- Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da U.E.
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Parte pré-textual é composta dos seguintes elementos:
Capa (obrigatória) – com identificação da instituição com subordinação até o nível da autoria, título e
subtítulo (se houver), nome do(s) responsável (eis) pela elaboração do TCC, local (município) e ano
de publicação em algarismos arábicos.
Folha de rosto (obrigatória) – contém o nome do(s) responsável (eis) pela elaboração do TCC, o título
e o subtítulo (se houver), a Nota de Apresentação com o nome do orientador, o local (município) e o
ano de publicação em algarismos arábicos.
Folha de aprovação (obrigatória) – a apresentação do trabalho escrito final deve incluir essa folha,
mesmo que ele ainda não esteja aprovado. Depois da aprovação, a folha será complementada. Ela deve
conter o nome dos componentes da banca avaliadora ou o nome do professor responsável pela avaliação
do TCC, assim como o local (município) e a data de aprovação.
Dedicatória (obrigatória) – é manifestação pessoal dos autores. Tem por finalidade dedicar o TCC a
pessoas que foram essenciais na sua concretização.
Agradecimentos (obrigatória) – como a dedicatória, é uma forma de agradecer às pessoas que
ajudaram na elaboração do trabalho.
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Epígrafe (obrigatória) – é um título ou frase curta que, colocado no início da obra, serve como tema
ou assunto para resumir ou fazer a introdução ao trabalho.
Geralmente, a epígrafe é uma citação de outro autor, mas é importante respeitar as normas estabelecidas
para citações.
Resumo em língua vernácula (obrigatório) – é a apresentação concisa e objetiva do trabalho em um
único parágrafo, com limite de palavras estabelecido previamente. Deve conter os fatos principais e as
conclusões e recomendações mais relevantes. É seguido, logo abaixo, pelas palavras-chave e/ou
descritores, que são as palavras representativas do conteúdo do trabalho.
Lista de quadros, figuras e siglas (obrigatória) – quando o TCC apresentar tais elementos, eles
deverão ser listados para orientação dos leitores, com autorização das fontes pesquisadas.
Sumário (obrigatório) – é a relação dos capítulos e seções, na sequência em que aparecem no trabalho,
seguida pelo número da página em que se iniciam.

Parte textual é composta de:
Introdução (obrigatório) – é a apresentação do trabalho, com informações so-bre a sua natureza e
importância e a forma como foi elaborado. Aqui, devem constar os objetivos, as metas, a justificativa
e os resultados esperados.
Desenvolvimento (obrigatório) – é a parte principal do texto, com a descrição detalhada de todas as
etapas do trabalho. Nela, devem figurar metodologia(s) adotada(s), Plano de Trabalho com cronograma
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e matriz de responsabilidades (com o previsto e o realizado), fluxograma, recursos necessários e
recursos obtidos.
Resultados obtidos (obrigatórios) – são os resultados realmente alcançados com o trabalho, podendo
ser qualitativos e/ou quantitativos.
Considerações finais/conclusões/discussão dos resultados (obrigatórias) – é a confrontação dos
resultados obtidos com objetivos, metas e resultados esperados. É o momento da análise por parte dos
realizadores do TCC, que manifestarão opiniões e conclusões sobre o tema, a metodologia, os aspectos
mais importantes do trabalho, sua contribuição para a formação profissional e pessoal de cada
componente do grupo e, ainda, a contribuição para o tema proposto no início. Na maioria das vezes,
um TCC apontará diversas alternativas de continuidade da pesquisa, ampliando as perspectivas para a
construção de conhecimentos e competências por outros alunos.

Parte referencial
São os elementos que estabelecem relação com o texto, mas que, para torná-lo menos denso, costumam
ser apresentados após a parte textual:
Bibliografia (obrigatória) – é o conjunto de elementos descritivos retirados de documentos e que
permite sua identificação individual. A bibliografia segue o padrão NBR 6023, que normatiza a ordem
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dos elementos das referências e estabelece convenções para a transcrição e a apresentação da
informação originada no documento e/ou em outras fontes de informação.
Glossário (não obrigatório) – é a relação de termos técnicos utilizados no trabalho, com seus
respectivos significados.
Apêndice (não obrigatório) – é um texto ou documento produzido pelo autor que serve de
fundamentação ou ilustração de determinados aspectos do trabalho (questionário, roteiro de entrevista,
desenho, correspondência etc.).
Anexo (não obrigatório) – é um texto ou documento não elaborado pelo autor que serve de
fundamentação ou ilustração para determinados aspectos do trabalho (norma técnica, legislação,
artigos de revistas ou jornais, texto baixado da internet etc.). Confira no quadro Detalhes vitais, o que
deve ser feito depois que o trabalho escrito estiver terminado.
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RESUMO DAS NORMAS PARA RESENHAS E TRABALHOS CIENTÍFICOS
Baseado nas Normas - ABNT.

DEFINIÇÕES E NORMAS
Sinópse, síntese, condensação de um assunto, apanhado, compêndio.
Exposição sintetizada de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos; das
RESUMO
características básicas de alguma coisa com a finalidade de transmitir uma ideia geral
sobre seu sentido. Deve conter as referências bibliográficas.
Análise crítica e informativa de um texto, livro, filme, peça ou qualquer outro trabalho. É
composta das seguintes partes:
Resumo;
RESENHA
Qual sua opinião e sentimentos: o que achou da leitura, se foi agradável, fácil, difícil;
Aplicação: aplica-se ou não na sua área de conhecimento e interesse?;
Crítica: pode ser feita ao longo do seu resumo ou no final;
Referências bibliográficas.
"Item não seriado, isto é, item completo, constituído de uma só parte ou que
MONOGRAFIA se pretende completar em um número pré-estabelecido de partes separadas"
(ABNT - NBR 6023). Em sentido amplo, monografia designa qualquer
trabalho ou estudo que aborde um determinado tema.
Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC; Projeto de Graduação Escolar TRABALHOS
PGE; Trabalhos de Graduação Interdisciplinar - TGI. Trabalho que representa
ACADÊMICOS
o resultado de estudo, cuja finalidade é a conclusão deste curso. Deve
ou CIENTÍFIexpressar conhecimento do tema escolhido e, obrigatoriamente,
COS de CONcorresponder à disciplina, módulo, curso, programa, graduação ou extensão
CLUSÃO de
cursado. Deve ser feito sob a coordenação de um Professor Orientador,
CURSO
podendo ter também professores CoOrientadores. (ABNT - NBR 14724)

Os trabalhos devem ser apresentados de modo legível, através de documento digitado em
espaço de entrelinhas de um e meio (1,5), exceto as referências bibliográficas que devem ter espaço de
um (1), ocupando apenas o anverso da página, em papel branco de boa qualidade, formato A4 (21 cm
x 29,7 cm), que permita a impressão e leitura, digitado na cor preta com exceção das figuras. (ABNTNBR14724)
A digitação deve ser em fonte tamanho 12 para o texto e menor (tamanho 10) para citações
com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas. Para textos de
citações com mais de três linhas, deve-se observar o recuo de 4 cm da margem esquerda. (ABNT NBR 14724) Recomenda-se a utilização da fonte "arial". Tipos itálicos são usados para nomes
científicos e expressões estrangeiras. As expressões estrangeiras podem também ser digitadas entre
aspas. (Exemplos: "site" ou site)
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Os exemplos a serem seguidos nas questões de títulos (item) e subtítulos (su-bitem) deverão estar na
seguinte conformidade:
Ex: Item (título)
1 A ORIGEM DA CONTABILIDADE
(Fonte: Arial 12 – Negrito - Todas Letras Maiúsculas)

Ex: Subitem (subtítulo)
1.1 A Contabilidade no Brasil
(Fonte: Arial 12 – Somente as Letras Iniciais em Maiúscula)

2. DIGITAÇÃO DOS TRABALHOS:

2.1. Espaçamento entre Linhas utilizando Word: Menu -> Formatar -> Parágrafo -> Espaçamento
-> Entre linhas:
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2.1.1. Fonte no Word: Menu -> Formatar -> Fonte:

2.1.2. Alinhamento do Documento:
Para efeito de alinhamento, não devem ser usadas barras, travessões, hífens, asteriscos e outros
sinais gráficos na margem lateral direita do texto, o qual não deve apresentar saliências e reentrâncias
e sim, estar "Justificado". No Word: Menu -> Formatar -> Parágrafo -> Alinhamento -> Justificado:
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2.1.3. Impressão do Documento: A impressão deve ser feita exclusivamente em papel branco formato
A4 (21 cm x 29,7 cm) de boa qualidade, que permita a impressão e leitura. No Word: Menu -> Arquivo
-> Configurar página -> Tamanho do papel.

2.1.4. Margens do Documento: As margens devem permitir encadernação e reprodução corretas.

- Margem esquerda:
- Margem direita:
- Margem superior:
- Margem inferior:

3,0 cm
2,0 cm
3,0 cm
2,0 cm

No Word: Menu -> Arquivo -> Configurar página -> Margens.

2.1.5. Numeração das Páginas do Documento (Paginação):
As páginas devem ser contadas sequencialmente a partir da capa, mas não numeradas. (ABNT
- NBR 14724)
A numeração, em algarismos arábicos, no canto superior direito, sem traços, pontos ou
parênteses deve iniciar a partir da primeira folha da parte textual. (ABNT - NBR 14724)
A numeração das folhas preliminares (a partir da capa até a última folha antes do texto
(sumário)) é obrigatória. Sugerimos utilizar da seguinte maneira: - Utilizar algarismos romanos
representados por letras minúsculas (i, ii, iii, iv,...) a partir da folha de rosto (página ii).
- Havendo anexos e apêndices, suas folhas devem ser numeradas de maneira contínua e sua
paginação deve ser sequencial a do texto principal. Para tanto, pode-se separar o documento por seções,
assim a formatação da numeração de páginas pode ser diferente em cada seção. No Word: Menu ->
Inserir -> Quebra -> tipos de quebra de seção

3. ESTRUTURA DO TRABALHO:

A estrutura do trabalho científico/acadêmico compreende: Elementos Pré-Textuais, Textuais e
Pós-Textuais:
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ESTRUTURA

Pré-Textuais

ELEMENTO
Capa (obrigatório);
Folha de Rosto (obrigatório);
Errata (opcional);
Folha de aprovação (obrigatório);
Dedicatória (obrigatório);
Agradecimentos (obrigatório);
Epígrafe (obrigatório);
Resumo na língua vernácula (obrigatório);
Listas de Ilustrações (opcional);
Listas de tabelas (opcional);
Listas de abreviaturas e siglas (opcional);
Lista de Símbolos (opcional);

Sumário (obrigatório).
Textuais

Pós-Textuais

Introdução;
Desenvolvimento;
Conclusão.

Referências (obrigatório);
Glossário (opcional);
Apêndices (opcional);
Anexos (opcional);

4. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS:
4.1. Capa (Obrigatório) com as seguintes informações:

Nome da instituição;
Nome do autor;
Título;
Subtítulo se houver;
Número de volumes se houver mais de um;
Local (cidade) da Instituição onde deve ser apresentado;
Ano de entrega do trabalho.

Modelo: Papel A4 - O quadro interno representa o limite para impressão e o quadro externo, o tamanho
da página.
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4.2. Folha de Rosto (Obrigatório):
Elemento obrigatório para identificação do documento e deve conter:

Nome completo do autor (es) - responsável intelectual do trabalho;
Título do trabalho e subtítulo, quando houver, separado do título por dois pontos (quando for
explicativo) ou ponto e vírgula (quando se tratar de subtítulo complementar);
Número de volumes se houver;
Natureza do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão) e objetivo (aprovação em
disciplina, grau pretendido) nome da instituição a que é submetido, área de concentração;
Nome do professor orientador e, se houver do coorientador;
Local (cidade) da Instituição na qual deve ser apresentado;
Ano de entrega do trabalho;
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