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APRESENTAÇÃO 

 

Este Manual tem por finalidade facilitar a realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC). As normas foram estabelecidas pela Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras Don Domênico, com base nas determinações da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

As exigências feitas para a elaboração e apresentação de TCCs, no final dos cursos, 

seguem o paradigma científico. O objetivo é sistematizar o estudo para melhor 

compreensão de quem realiza e de quem lê os resultados da pesquisa. 

Assim, além de facilitar o emprego do padrão científico para as apresentações 

escritas dos TCCs, esperamos que este Manual contribua para o avanço 

aprofundado dos estudos, para a expressão comunicativa mais eficaz dos assuntos 

científicos e para desenvolver a aptidão para projetos a serem desenvolvidos em 

cursos de pós-graduação ou no mercado de trabalho. 

O emprego das normas pode parecer trabalhoso, mas, com a insistência em utilizá-

las, o estudante logo estará realizando seus trabalhos sem precisar de muita 

consulta. Essa é a condição necessária para que o graduado de qualquer curso 

enfrente o mercado de trabalho ou continue seus estudos em igualdade com os 

outros graduados no país. 

 

1 TIPOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) representa a avaliação final do estudante. 

Trata-se de uma pesquisa que envolve tudo, ou quase tudo, o que o aluno aprendeu 

durante o curso, possibilitando verificar a capacidade do futuro profissional de juntar 

o conhecimento adquirido durante a graduação e expressá-lo em reflexões ou 

propostas resultantes de estudo independente e que atestam a aptidão do 

graduando para entrar no mercado de trabalho.  

O TCC pode receber outras denominações como Trabalho de Graduação 

Interdisciplinar (TGI), Trabalho Interdisciplinar (TI) ou Projeto Experimental, de 
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acordo com os critérios do estabelecimento de ensino superior a que o estudante 

estiver ligado. No entanto, todos têm o mesmo objetivo e, na FECLE, usamos a 

denominação Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

1.1 MONOGRAFIA 

Denomina-se monografia o resultado escrito de pesquisa sobre um tema específico 

desenvolvido com o rigor necessário a uma pesquisa científica e apresentada como 

requisito parcial para obtenção de um título (graduação, especialização, mestrado ou 

doutorado). 

A diferença da monografia entregue na graduação, no lato sensu1 ou no stricto 

sensu2 está no conteúdo, na profundidade e finalidade do estudo, na metodologia 

utilizada, na originalidade do tema, nas conclusões e na extensão da pesquisa. 

Assim, expomos a seguir as denominações para diferenciar o nível de pesquisa da 

monografia. 

1.2 NA GRADUAÇÃO 

TCC, TGI ou TI documento na forma de monografia desenvolvida com menor 

profundidade que as pesquisas de pós-graduação, porém com rigor científico. De 

acordo com a Norma Brasileira (NBR) 14724, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), deve ser desenvolvido sob a coordenação de um orientador 

(professor do curso). Pode ser defendido pelo estudante-autor em banca pública ou 

apenas entregue ao orientador para avaliação. 

1.3 NA PÓS-GRADUAÇÃO 

Dissertação: Documento resultante de estudo científico sobre tema único e bem 

delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar 

informações a fim de evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o 

                                                        
1 Lato sensu é todo curso de pós-graduação desenvolvido com um mínimo de 360 horas, voltados 
para aperfeiçoamento e atualização do profissional, para quem quer aprofundar o conhecimento em 
uma determinada área a fim de trabalhar nela. Esses cursos são chamados de Especialização ou de 
MBA (Master Business – prática profissional em Administração, nas áreas de gestão e negócios). O 
certificado no lato sensu confere o título de especialista. 
 
2 Stricto sensu são as pós-graduações que conferem título de Mestre e Doutor, desenvolvidos em 
universidades e com tempo maior de duração, para quem pretende seguir uma carreira acadêmica 
(professor) ou científica (pesquisador). 
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assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sob a coordenação 

de um orientador (doutor) e visa à obtenção do grau acadêmico de mestre. 

Tese: É o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo 

científico de tema único bem delimitado e que apresenta a resposta a um problema. 

Deve ser elaborado com base em investigação original, inovadora, contribuindo para 

o esclarecimento da especialidade em estudo. Sua finalidade é a obtenção do grau 

acadêmico de doutor e dos títulos universitários de livre-docente e professor titular. 

2 ESTRUTURA 

O TCC deve seguir as normas da ABNT, porém cada instituição estabelece o que é 

prioritário no seu sistema de ensino. A seguir estão especificadas as normas 

estabelecidas na FECLE, para apresentação dos TCCs. Os itens que devem integrar 

o trabalho são divididos em partes, chamadas de elementos: 

Elemento Externo 

Capa (obrigatório) 

Elementos Pré-textuais 

Folha de Rosto (obrigatório) 
Errata (se necessário) 
Folha de Aprovação (obrigatório) 
Dedicatória (opcional) 
Agradecimentos (opcional) 
Epígrafe (opcional) 
Resumo em língua portuguesa (obrigatório) 
Resumo em inglês (obrigatório) 
Listas (se necessário) 
Sumário (obrigatório) 
 
Elementos Textuais 
Introdução (obrigatório) 
Desenvolvimento – Capítulos (obrigatório) 
Considerações Finais (obrigatório) 

Elementos Pós-textuais 

Referências (obrigatório) 
Glossário (se necessário) 
Apêndices (se necessário) 
Anexos (se necessário) 
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Elemento Externo 

Contracapa (obrigatório) 
2.1 Representação gráfica da montagem da monografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contracapa 

***Anexos 

***Apêndices 

***Glossário 

 ***Referências 

 **Considerações Finais 

**Desenvolvimento 
      (capítulos) 

**Introdução 

 

 

 

 

*Sumário 

 *Listas 

 
*Abstract 

*Resumo 

 
*Epígrafe                       

*Agradecimentos 

*Dedicatória 

*Folha de Aprovação 

*Errata 

 *Folha de Rosto 

Capa 

 

* Elementos Pré-Textuais 

** Elementos Textuais 

*** Elementos Pós-Textuais 

ELEMENTOS EXTERNOS 
Capa (início do trabalho)     
Contracapa (fim do trabalho) 
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3 NORMAS PARA APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO TCC 
 
Aplicar no trabalho inteiro: 
 

1 Utilizar sempre o Word para escrever. 
 
2 Papel branco ou reciclado, tamanho A4  (21 x 29,7 cm) 
 
3 Texto na cor preta 
 
4 Fonte: Arial ou Times New Roman. 
 
5 Tamanho de letra 12 para o texto justificado, no trabalho inteiro (da Capa à 
Contracapa) 
 
6 Tamanho de letra 10 para citação longa (mais de três linhas), nota de rodapé, 
legenda e paginação, sempre justificado. 
 
7 Margens do trabalho inteiro: superior 3,0 cm; esquerda 3,0 cm; inferior 2,0 cm e 
direita 2,0 cm. 
 
8 Parágrafos com recuo de 2 cm. No computador, clicar em Parágrafo, escolher a 
opção Especial e depois 1ª linha. Seguindo essa orientação, quando a tecla Enter 
for acionada, o parágrafo aparecerá automaticamente. Para tirar um ou todos os 
parágrafos, basta selecionar o trecho desejado, seguir os mesmos passos acima 
e clicar em Nenhum. Nunca use a tecla TAB para fazer parágrafos, pois, para tirá-
los, há necessidade de correr um por um, enquanto no uso do botão Parágrafo dá 
para tirar de uma vez só. 
 
9 Espaço duplo de 1,5 separando os títulos e os subtítulos do texto. 
 
10 Títulos dos capítulos com letras maiúsculas.  
 
11 Entrelinha 1,5 cm. 
 
12 Citação longa (mais de três linhas) com recuo de 4 cm e entrelinha simples 
(1,0). 
 
13 Ilustração pode ser colorida e acompanhar o texto ou ser colocada nos 
Anexos. 
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14 Deve ter ligação direta com o assunto discutido e ser acompanhada de 
legenda.  
 
15 Nas Referências, dois espaços simples (1,0) entre uma e outra. 
 
16 Os títulos dos capítulos (seções primárias) devem ser alinhados na margem 
esquerda, escritos com letras maiúsculas, no tamanho 12, em negrito e 
numerados com algarismo arábico (1 2 3...), sem ponto e sem traço quando o 
número estiver sozinho. 
Exemplo: 1 A ESCOLA QUE SONHAMOS 
 
17 Nos subtítulos (seções secundárias), o tamanho da letra é 12, só com a 
primeira letra maiúscula, em negrito. Primeiro vem o número do capítulo e ponto, 
depois o número do subtítulo sem ponto e sem traço. 
Exemplo: 1.1 Estrutura da escola 
 
18 Paginação: As folhas do trabalho devem ser numeradas sequencialmente, com 
algarismos arábicos no tamanho 10, na mesma fonte do texto: 

 
a) O número deve aparecer no canto direito no alto da folha, alinhado com o texto 
e com 2 cm da borda superior da folha. 

 
b) A contagem das páginas deve ser feita a partir da Folha de Rosto e os 
números devem aparecer a partir da Introdução. 

 
c) A primeira página de cada capítulo deve ser contada, mas o número não deve 
aparecer. Clicar na opção do Word em: Inserir / Número de página e escolher 
Posição: Início da Página (cabeçalho) / Alinhamento: Direita. Desmarque a 
opção: Mostrar número na primeira página. 

 
d) Para o número aparecer no lugar certo e visível, clicar em Formatar e marcar 
a opção Iniciar em, colocando o número da página que deseja que apareça, ou 
seja, contar todas as páginas, mas o número deve aparecer apenas na página 9, 
conforme o exemplo a seguir: 
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4 PARTE EXTERNA 

4.1 CAPA 

A Capa, obrigatória e padronizada, é o que vai causar ou não impacto no leitor. A 

função da Capa em um trabalho acadêmico não é embelezar, mas sim dar as 

primeiras informações necessárias ao leitor sobre de onde vem o trabalho, a que se 

refere o assunto discutido, a cidade da instituição que está responsável pelo autor e 

o ano de realização do trabalho. Eventualmente, também se pode incluir o mês de 

finalização, mas não é obrigatório segundo a ABNT. 

A primeira informação que o leitor vai olhar na Capa é o título, que deve ser sempre 

muito criativo, original, chamar a atenção, provocar a vontade de ler o trabalho. Por 

isso o título em trabalhos acadêmico-científicos são sempre extensos, no mínimo 

com duas linhas. 

A Capa deve conter as informações na ordem a seguir: 

a) Nome da instituição, centralizado, no alto da página; 
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b) Nome do autor (ou autores) em ordem alfabética, por extenso, sem 

abreviaturas ou apelidos, um em cada linha, centralizado, embaixo do nome da 

instituição; 

c) Título (preferência em duas linhas), centralizado e em negrito, no meio da 

página; 

d) Subtítulo (se houver), centralizado, sem negrito e só com a primeira letra 

maiúscula, na linha embaixo do título; 

e) Local (cidade da instituição) e ano de entrega, um em cada linha, no final da 

página. Não há necessidade de colocar mês. 

 

4.2 CONTRACAPA 

 

A Contracapa é a que fecha o trabalho e normalmente não apresenta nada escrito. É 

uma folha em branco que serve para proteger o trabalho. Deve ser colocada mesmo 

que o trabalho seja encadernado com plástico e espiral (folha plástica transparente 

ou não com espiral não contam como capa). 

Representação gráfica da Capa 
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Facilite seu trabalho: Para não ter uma capa distorcida e ter maior rapidez na hora 

de apresentar trabalhos, deixe um modelo construído em um arquivo separado. 

Quando precisar, é só substituir o que precisa ser mudado e salvar como, para 

preservar o modelo. A capa pode ser impressa sozinha e acrescentada na hora da 

montagem das páginas do trabalho, depois da impressão. 

 

   
 3,0  

 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E 

LETRAS DON DOMÊNICO – FECLE  
       

(2 espaços duplos) 
 

  ANTONIO DA SILVA 
 

      (4 espaços duplos) 

 

    
 
 

    ESTUDO DA CULTURA É BASE NO 
   DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO: 

Movimentos de resistência 

     
 

  (2 espaços duplos) 

 
GUARUJÁ 

2013 
                                              

           

3,0  
 

2,0 

2,0 
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5 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

Os elementos pré-textuais precedem o texto da pesquisa, identificando o trabalho e 

seu autor, isto é, contém os dados necessários para explicar o assunto tratado, 

como se localizar no texto e quem é o autor (título, instituição, nome do autor, nível 

de escolaridade, páginas em que começam os capítulos). 

Deve-se observar sempre a ordem dos elementos, para que as informações sejam 

acrescentadas à leitura de forma crescente, para orientar o leitor sobre o que ele vai 

encontrar. 

Esta é uma regra da ABNT que deve ser seguida por todas as instituições, sem 

modificações, a fim de facilitar a identificação dos trabalhos acadêmicos. 

 

5.1 FOLHA DE ROSTO 

 

Elemento obrigatório, a Folha de Rosto contém informações essenciais para 

identificação do trabalho. Deve ser escrita em letras maiúsculas: nome do autor; 

título; subtítulo (se houver); natureza (trabalho de conclusão de curso e outros); 

objetivo (aprovação em disciplina e outros); nome da instituição; curso; nome do 

orientador; local (cidade da instituição); ano. 

Esta folha é considerada a primeira página do trabalho, mas não recebe numeração. 

 

Facilite seu trabalho: As informações sobre a natureza do trabalho, o objetivo, o 

nome da instituição e o curso devem estar em quadro sem fio recuado em 8 cm da 

margem esquerda. 

Pode-se escrever em quadro e retirar o fio depois do seguinte modo: clicar em cima 

do fio do quadro com o botão direito do mouse; clicar em Ferramentas do Desenho 

na barra de ferramentas, clicar em Contorno da Forma e, finalmente, na opção Sem 

Contorno.  
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Modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ERRATA 

O trabalho deve ser revisado com muita atenção para que o texto final não contenha 

erros de qualquer natureza (de informação, de ortografia, de gramática ou de 

digitação). 

No entanto, se um ou outro for detectado depois da impressão e encadernação do 

trabalho, recorre-se à Errata, que é uma lista dos erros junto com as correções. 

ATENÇÃO 

Especificações 
iguais às da Capa. 

 

Identificação do 
trabalho 

(quadrinho depois 
do título) 

 
 

> Quadro sem fio 
de borda; 

 
> Justificado 

> Letra 12; 

> Entrelinha 
simples 

> Recuo da 
margem de 8 cm 

 
 

A Folha de Rosto 
também pode ficar 
preparada em um 
arquivo separado, 
como modelo, para 
ser utilizada 
quando necessário. 
Isso agiliza a 
preparação 
impressa do 
trabalho 
 

 
 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E 

LETRAS DON DOMÊNICO – FECLE  

      (2 espaços duplos) 

      ANTONIO DA SILVA 

 
      (4 espaços duplos) 

 
    ESTUDO DA CULTURA É BASE NO 

   DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO: 
Movimentos de resistência 

     
  (2 espaços duplos) 

 

 
 
 

 
 
    

GUARUJÁ 

2013 

                                                     

3,0  

Monografia apresentada à disciplina 
de Orientação para Elaboração do 
TCC como requisito parcial à 
conclusão do Curso de __________, 
da Faculdade de Educação, Ciências 
e Letras Don Domênico 

Orientador(a): Prof.(a) ___________ 

 

3,0 
cm 

 2,0 

2,0 
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Essa folha deve ser colocada solta depois da Folha de Rosto. 

O uso da Errata, quando há incorreções no texto detectadas após a encadernação, 

mostra que o aluno se preocupou em apresentar um trabalho correto em sua forma 

e conteúdo. 

 

Modelo: 

Errata 

 

Observações: 

1) Na Errata, as linhas do quadro podem aparecer ou não. O importante é que 

as correções sejam claras. 

 

2) Não há limite para as correções na Errata. No entanto, se ultrapassar uma 

página, é melhor refazer as partes mais afetadas do trabalho. 

 

5.3 FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

É um elemento obrigatório onde será atestada a aprovação do trabalho. Deve conter 

nome do autor, título, subtítulo (se houver), natureza (Trabalho de Conclusão de 

Curso ou outros), objetivo (aprovação em disciplina e outros), nome da instituição, 

curso, data da aprovação, nome, titulação e assinatura do orientador (a data de 

Página Linha/Ilustração Onde se lê Leia-se 

10 9 Educacão Educação 

15 Figura 2, legenda Escola pública Escola particular 

17 2  perda da qualidade e da 

trabalho 

perda da qualidade e da 

credibilidade do trabalho 
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aprovação e a assinatura do orientador serão colocadas após aprovação do 

trabalho). 

Modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 DEDICATÓRIA 

 

     
 

 TERMO DE APROVAÇÃO 
 

      (4 espaços duplos) 

 

ANTONIO DA SILVA 
 

(4 espaços duplos) 

 
      ESTUDO DA CULTURA É BASE NO 

        DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
 

      (2 espaços duplos) 

 

 

 

 

 
 

(2 espaços duplos) 

 
GUARUJÁ 

2013 
       

Monografia aprovada como requisito 

parcial para a conclusão do curso de 

graduação em ___________________, 

da Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras Don Domênico, pelo Professor (a) 

______________. 

ATENÇÃO 

 

A formatação é 

a mesma da 

Capa. 

O que muda é o 

quadro da 

identificação da 

monografia, que 

não é recuado 

como na Folha 

de Rosto, mas 

sim no centro 

da página. 
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A dedicatória nem sempre é utilizada, sendo um elemento opcional. Usa-se quando 

o autor do trabalho quer homenagear uma pessoa, seja ela da sua família ou não, 

viva ou falecida. Identifica-se a pessoa e o que ela representou durante a 

elaboração do trabalho ou, ainda, que tenha colaborado de alguma forma para que 

o estudante tenha chegado à conclusão de um ciclo. A dedicatória pode vir em 

qualquer formato, de acordo com as especificações da unidade de ensino em que o 

trabalho foi realizado. Na FECLE, recomendamos o modelo seguinte. 

 

Modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 AGRADECIMENTOS 

 

É opcional. Agradece-se o apoio recebido de pessoas ou instituições que, direta ou 

indiretamente, tenham contribuído para a realização do trabalho. 

     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Aos meus pais, _________ e 
________, dedico este 
trabalho por todo o incentivo 
que me deram durante a minha 
formação. 

ATENÇÃO 

O texto fica melhor se 
colocado da metade da folha 

para a direita e um pouco 
abaixo da metade da página. 

Pode-se escrever o texto de 
muitas formas, de acordo 

com quem se vai dedicar o 
trabalho. 

A Dedicatória deve ser feita a 
pessoas que tenham sido 

fundamentais para a 
realização do trabalho. 

Se for um agradecimento, 
então deve vir no elemento 

Agradecimentos, suprimindo-
se a Dedicatória. 
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Pode-se nomear as pessoas e instituições ou fazer um agradecimento geral. É 

sempre interessante agradecer, principalmente às instituições a fim de manter 

portas abertas para a possibilidade de um outro trabalho futuro. 

Modelo: 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 EPÍGRAFE 

 

É um elemento opcional. Trata-se de um pensamento, uma frase, um trecho de 

prosa, poema ou música que se relacione direto com o texto. Deve-se escrever em 

itálico ou normal com aspas e, no final, o nome do autor. 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

A todos que, direta ou 
indiretamente, 
colaboraram para que 
este trabalho se 
realizasse. 

Outros exemplos de textos: 

AGRADEÇO 
 
À 
Minha família, pelo incentivo sempre 
presente. 
 
Ou  
 
AGRADEÇO 
 
Ao 
Professor _______________, pela 
paciência e dedicação em ensinar-
me............. 
 
Ou 
 
AGRADEÇO 
 
À 
Secretaria de Ensino por ter 
disponibilizado as escolas para que 
eu fizesse minha pesquisa. 
 
Ou  
 
AGRADEÇO 
 
À 
Empresa ____________, que 
permitiu entrevistar os funcionários. 
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Pode vir depois da dedicatória, quando é geral para o trabalho, ou depois do título 

de cada capítulo, quando se refere só àquele capítulo. 

 

Modelo: 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 RESUMO 

 

O Resumo é obrigatório. Trata-se de uma apresentação concisa do assunto 

discutido no trabalho, com destaque para os pontos principais. Serve para orientar 

quem vai ler o trabalho.  

O que se deve observar na escrita do Resumo: 

     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisar é ver o que outros 
viram e pensar o que nenhum 
outro pensou.  

Albert Szent-Gyorgyi 

ATENÇÃO 

A Epígrafe, obrigatoriamente, 
precisa ter relação direta com o 
assunto abordado. 

A Epígrafe pode ser colocada no 
início do trabalho, em folha 
separada, como no modelo ao 
lado, quando se refere ao 
trabalho todo. 

Também pode vir antes de cada 
capítulo, logo abaixo do título, 
quando se refere apenas àquele 
capítulo. Nesse caso, é 
interessante que todos os 
capítulos tenham uma epígrafe. 

Ou pode vir, ainda, separando as 
partes do desenvolvimento do 
trabalho. 
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a) No título deve aparecer a palavra RESUMO com letras maiúsculas, em negrito 
e centralizado; 

b) O texto deve aparecer sozinho na página, escrito em um único bloco, sem 
parágrafo e sem recuo, espaço de 1,5 cm e alinhamento justificado; 

c) O texto deve conter um mínimo de 150 e um máximo de 250 palavras; 

d) A redação deve ser feita com frases completas, nunca com títulos; 

e) Empregar palavras e termos de entendimento geral (as de uso particular 
devem aparecer só nos capítulos, onde se pode explicar); 

f) Escrever o texto na terceira pessoa do singular, com verbo na voz ativa; 

g) Evitar fazer citações bibliográficas;  

h) Iniciar explicando o trabalho e depois ressaltar os objetivos, os métodos, os 
resultados e as conclusões; 

i) No final do Resumo deve-se colocar de 3 a 5 palavras-chave, que são 
indicações do conteúdo do trabalho. 

 

Modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar como se pode 

utilizar o método lúdico na aprendizagem da Língua Inglesa no ensino 

Fundamental (5° a 8°séries). Problematizou-se no estudo a dificuldade 

dos alunos dessa faixa etária de serem adeptos a jogos educativos 

como o método lúdico propõe. Procurou-se elucidar de maneira clara e 

objetiva a proposta do método lúdico como ferramenta de 

aprendizagem da língua Inglesa no ensino Fundamental, verificou-se 

que as atividades lúdicas auxiliam no aprendizado de línguas e na 

prática das quatro modalidades da Língua: a fala, leitura, entendimento 

e escrita as quais são muito importantes para um aprendizado 

apropriado de uma Língua estrangeira. Para tanto, pesquisou-se as 

teorias de Jean Piaget, Lev S. Vygotsky a respeito dos métodos lúdicos 

e outros estudiosos que defendem a utilização desse método nas 

escolas. Durante a sua realização, utilizou-se uma metodologia 

bibliográfica descritiva, seguida de um estudo de caso, mediante a um 

questionário aos professores para verificar como é trabalhada a 

abordagem do método lúdico no ensino-aprendizagem do Inglês nas 

escolas. 

Palavras-chave: Método, jogos educativos, ludicidade. 
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Jardim Botânico . ....................... 20 

Máquinas ................................... 23 

5.8 ABSTRACT 

É a tradução do Resumo em Inglês. Na FECLE, como regra geral, utiliza-se apenas 

o Inglês. 

Deve aparecer em página sozinho com as mesmas recomendações do Resumo 

para a formatação. 

 

5.9 LISTAS 

 

 As Listas podem ser de Ilustrações ou Figuras, de Tabelas, de Quadros, de Siglas e 

de Gráficos. 

São utilizadas quando necessário e colocadas antes do Sumário. Devem aparecer 

em folha só para elas, com a identificação e a página onde aparecem. 

 

 

Modelo de Lista de Ilustrações 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

A ilustração deve ser 
pertinente ao assunto 
discutido, aparecendo 
o mais perto possível 
de onde estiver citada 
no texto. Deve ser 
acompanhada de 
legenda e da fonte de 
onde foi tirada. 

A ilustração é uma 
ótima ferramenta 
para dar mais clareza 
ao texto. 
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Modelo de Lista de Tabelas 

 
 
                                                               Modelo de Tabela 

       

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelo de Lista de Quadros 

 
                                                      Modelo de Quadro                                                          

                                                             Quadro 1 – Competências do Profissional 

 
                                                                                

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Fonte: FLEURY & FLEURY (2001, p.22) 
 
 

Saberes Conceituações 
Saber agir 

 
Saber o que e por que faz. Saber 
julgar, escolher e decidir. 

Saber mobilizar 
 
 

Saber mobilizar recursos de 
pessoas, financeiros, materiais, 
criando sinergia entre eles 

Saber comunicar 
 
 
 

Compreender, processar, transmitir  
informações e conhecimentos, 
assegurando o entendimento da 
mensagem  
pelo outro. 

Saber aprender 
 
 
 

Trabalhar o conhecimento e a 
experiência. Rever modelos 
mentais. Saber desenvolver-se e 
propiciar o desenvolvimento dos 
outros. 

Saber comprometer-se 
 

Saber engajar-se e comprometer-
se com os objetivos da 
organização. 

Saber assumir 
responsabilidades 

 
 

Ser responsável, assumindo riscos 
e as consequências de suas ações, 
e ser, por isto, reconhecido. 

Ter visão estratégica 
 

Conhecer e entender o negócio da  
organização, identificando 
oportunidades e alternativas 
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Inscrição em cursos Ensino à Distância (EAD), 2005 
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alunos 
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Instituto de Pesquisas 53 52 +1 
Total 998 908 90 
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Modelo de Lista de Figuras 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Modelo de Lista de Gráficos 
 
 

                                                                             Modelos de Gráficos 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quando for utilizada a palavra Figura 
para designar qualquer ilustração, 
deve-se sempre indicar o número e o 
título acima e a fonte abaixo.  

            Figura 1 – Vista de Guarujá 

 

 

 

 
         Fonte: Arquivo A Tribuna 
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Modelo de Lista de Siglas e Abreviaturas 

 

 

                                                                        

                                

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

5.10 SUMÁRIO 

O Sumário é um elemento obrigatório. Serve para relacionar as várias partes do 

trabalho e as páginas onde aparecem. 

Além dessa função de localizar os itens, o Sumário serve para mostrar o que o 

trabalho contém e direcionar o leitor para o que mais interessa a ele. 

A hora da construção do Sumário é aquela em que o trabalho já está pronto para 

impressão, ou seja, depois de pronto e revisado, quando não se vai mudar mais 

nada, nem mesmo uma vírgula. 

Pode-se fazer manualmente ou usar recursos do Word, há vários vídeos no You 

Tube explicando como fazer um Sumário automaticamente. 

A seguir, há um entre os vários modelos de Sumários que existem. Só precisa 

prestar atenção, na hora de formatar, para dar os devidos destaques a títulos e 

subtítulos. 
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Obs. – Observação 
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Conf. – Conferir 

Rel. Nom. – Relação de nomes 

N. T. – Nota do tradutor 
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6 ELEMENTOS TEXTUAIS 

São os elementos que aparecem depois do Sumário e se referem aos textos 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

É obrigatória a Introdução e, apesar de ser o primeiro texto do trabalho, é o último a 

ser escrito porque é onde o assunto do trabalho é apresentado em detalhes. Trata-

se da explicação do tema, começando pela razão da escolha do assunto. Depois, o 

texto da Introdução deve mostrar a justificativa do tema, os objetivos e a 

metodologia utilizada no trabalho. A Introdução não deve conter elementos 

conclusivos, estes devem aparecer somente nas Considerações Finais. 

 

Modelo da apresentação da página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          3,0 

 

INTRODUÇÃO   

INTRODUÇÃO 

                           2 espaços duplos 

         Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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6.2 DESENVOLVIMENTO (Apresentação em capítulos)  

Desenvolvimento ou corpo do trabalho é a parte mais importante, pois é onde o 

autor expõe todo o assunto, em capítulos com títulos e subtítulos. 

Os TCCs, na FECLE, devem ter três capítulos, com número de páginas entre 50 e 

70 na graduação e 70 e 90 na pós-graduação; 

O primeiro capítulo deve ser sempre a revisão da literatura, ou seja, resgate do que 

os autores discutiram sobre o tema até agora, limitando-se às contribuições mais 

importantes e que sejam relevantes para o trabalho; 

Mencionar todos os autores das ideias e transcrições feitas no trabalho (citação); 

Linguagem direta, com frases não muito longas e escritas na ordem direta (sujeito – 

verbo – complemento da frase). 

 

Modelo ilustrativo das primeiras páginas dos capítulos 

 

 

 

 

 

Parágrafo 

1ª linha, 

na Formatação 

 

 

 

 

 

 

1 PORTO E BAIXADA SANTISTA..... 

                     3 espaços  

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx. 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É obrigatória. Trata-se da recapitulação resumida dos resultados e da discussão do 

estudo e da pesquisa. É onde se pode apresentar as próprias deduções sobre o 

problema e os objetivos que foram traçados no projeto, pois, durante o 

desenvolvimento apresenta-se apenas as discussões dos teóricos frente à 

realidade constatada durante a pesquisa.  

Nas Considerações Finais (antiga Conclusão) é onde o autor do trabalho se coloca, 

apresentando as suas ideias com base na pesquisa feita. 

 

7 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

7.1 REFERÊNCIAS 

As Referências fazem parte dos elementos pós-textuais e são obrigatórias. É uma 

relação do material usado para desenvolver o trabalho (antiga Bibliografia). 

Atualmente utiliza-se só a palavra Referências. Deve ser feita em ordem alfabética 

pelo último sobrenome do autor ou pelo que ele for mais conhecido. 

A entrelinha das referências deve ser simples. 

Para a indicação de referências, há uma regra básica da ABNT, como no exemplo a 

seguir: 

SOBRENOME, Nome e outro Sobrenome (abreviados). Título (destacado): subtítulo 

(se houver – sem destaque). Edição (se houver – abreviado Ed.). Volume (se houver 

– abreviado Vol.). Cidade (onde a publicação foi editada): Editora (sem a palavra 

editora – ex. Vozes), data (ano em que o livro foi editado). Quantidade de páginas 

(ex. 188 p.). 

 

Exemplo: 
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GADOTTI, M. História das ideias pedagógicas. 8 ed. S.Paulo: Ática, 2008.  319 p. 

Essa é uma regra básica. Dependendo da publicação, acrescentam-se ou 

modificam-se alguns elementos. Para encontrar a resposta a sua questão, basta 

identificar pelos subtítulos dos exemplos a seguir. 

 

Facilite seu trabalho: Para não perder tempo na finalização do trabalho e nem 

deixar referências de lado, é importante que se abra um arquivo no computador, 

separado do texto do trabalho para, à medida que se fizer referência a um autor e 

sua publicação, ou qualquer outro documento, as referências sejam escritas nesse 

arquivo. Não precisa ter cuidado, nesse momento, com a ordem alfabética porque 

no final basta clicar no botão Classificar do computador e as referências ficarão em 

ordem. Importante é ir deixando tudo conforme as especificações da ABNT para, no 

final, só anexar ao trabalho. 

 

A seguir, veja alguns exemplos entre as referências mais usadas em um trabalho 
acadêmico: 

 

Livro com um autor 

O autor da publicação deve aparecer indicado pelo último sobrenome, em letras 

maiúsculas, seguido do prenome e outros sobrenomes, abreviados ou não (o mais 

usual é nome e sobrenome depois da vírgula abreviados, mas de acordo com a 

ABNT pode ou não serem abreviados) 

Exemplo: 

GILES, T. R. História da educação. São Paulo: EPU, 1987. 304 p. 

Dois ou três autores 

Quando o livro for escrito por dois ou mais autores, os nomes devem ser separados 

por ponto e vírgula. 

Exemplo: 
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ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando: Introdução à Filosofia. São 
Paulo: Moderna, 2003. 439 p.  

ATENÇÃO: O título da publicação é sempre destacado com negrito ou em itálico, 

mas o subtítulo que vem depois dos dois pontos nunca é destacado. 

Mais de três autores 

Se o livro tiver mais de três autores, aparece apenas o primeiro autor e, a seguir, a 

expressão latina et al. 

Exemplo: 

CACHAPUZ, A. et al. A necessária renovação do ensino das ciências. São 
Paulo: Cortez, 2005. 263 p. 

 

Organizador, coordenador, editor... 

Quando o livro for da responsabilidade de um organizador(es), coordenador ou 

editor, escreve-se primeiro o nome desse responsável com a abreviatura org. Se 

forem mais organizadores a abreviatura orgs. é colocada no fim do último nome; no 

caso de coordenador  a abreviatura é coord. e editor é ed. . Lembre-se que os 

nomes entram só até três autores, mais que isso usa-se a expressão et al. 

Exemplos: 

FERREIRA, J.; DELGADO, L. de A. N. (orgs). O tempo da ditadura: regime militar e 
movimentos sociais em fins do século XX. R. de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
431 p. 

MELO, J.M.(coord.). Teoria e pesquisa em comunicação. São Paulo: Cortez, 
1983.  239 p. 

 

Autoria desconhecida 

Quando o texto não tiver autor, inicia-se pelo título da publicação. 

Tradução 

Quando o livro for traduzido para o português, acrescenta-se a palavra Tradução (ou 

Trad.) logo depois do título. 
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Exemplo: 

ARENDT, H. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2000.  352 p. 

Autoria em grupo 

No caso de trabalhos realizados em grupo (órgãos governamentais, empresas, 

associações, congressos, seminários etc.), no lugar do autor coloca-se o nome do 

órgão, da empresa etc. 

Exemplos: 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: referência – elaboração. Rio de Janeiro, 2000. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Manual para metodologia do 
trabalho..... 

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil) ......... 

BIBLIOTECA NACIONAL (Portugal) ........ 

 

Entidade 

Quando um livro for editado por uma entidade, sem um autor específico, inicia-se 

pela entidade ou pela jurisdição geográfica a que a entidade pertence. 

Exemplos: 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente: um guia para jornalistas. Belo 
Horizonte: Rede Andi Brasil, 2009.  137 p. 

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Manjuba 
(ancharella lepidentostole) no rio Ribeira de Iguape. São Paulo: Ibama, 1990. 
125 p. 

SÃO PAULO (Município). Prefeitura Municipal..... 

SANTOS. Prefeitura Municipal.......  

ATENÇÃO:  Quando for uma cidade, a prefeitura não vem entre parênteses, só 
acontece no caso de São Paulo (e Estado tem o mesmo nome da cidade). 
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Entidades conhecidas 

Se a entidade responsável por uma publicação for conhecida por sua sigla, deve-se 

iniciar pela sigla (se não for conhecida, colocar o nome por extenso). 

Sabesp ....... 
IBGE ........  
EMBRAPA ....... 

Pseudônimo 

Se o autor escreve com pseudônimo, mas se conhece o nome dele, então inicia-se 

com o pseudônimo e, a seguir entre parênteses, o nome verdadeiro. Se o nome 

verdadeiro não for conhecido, fica só o pseudônimo. 

Exemplo: 

TAHAN, M. (Júlio César de Mello e Souza) A arte de ser um perfeito mau 
professor. Rio de Janeiro: Vecchi, 1967.  122 p. 

 

Filho, Júnior, Neto, Sobrinho.... 

Quando o nome do autor tiver as expressões Filho, Júnior, Neto, Sobrinho etc., 

coloca-se o último sobrenome acompanhado da expressão. 

Exemplos: 

MARCONDES FILHO, Ciro. Comunicação e jornalismo: A saga dos cães. São 
Paulo: Hacker Editores, 2000. 176 p. 

LIMA SOBRINHO, Barbosa. Antologia do Correio Braziliense. Rio de 
Janeiro/Brasília: Cátedra/MEC, 1977. 644 p. 

 

ATENÇÃO: O livro de Barbosa Lima Sobrinho foi editado em conjunto: Editora 
Cátedra, do Rio de Janeiro, e Ministério da Educação e Cultura (MEC), em Brasília. 

Sobrenome composto 

Quando o sobrenome é composto por duas palavras que juntas significam algo, 

então devem aparecer juntas na entrada da referência, com letras maiúsculas. 
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Exemplos: 

VILAS BOAS, Sérgio. O estilo magazine: o texto em revista. São Paulo: Summus, 
1996.  129 p. 

ESPÍRITO SANTO, A. do. Delineamentos de Metodologia Científica. São Paulo: 
Loyola, 1992. 174 p. 

LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução de Bernardo Leitão et al. 5 ed. 
Campinas: Unicamp, 2003. 541 p. 

 

Eventos científicos 

Registra-se em primeiro lugar o nome do evento, acompanhado do número de vezes 

que foi realizado, ano e local. 

Exemplos: 

ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA, 1, 
1968, Nova Friburgo. 

CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOQUÍMICA, 3, 1991, São Paulo. 

 

Coletâneas 

Quando houver editor, diretor, compilador, coordenador ou organizador em destaque 

na Folha de Rosto, deve-se começar por esse nome. Caso contrário, inicia-se pelo 

título. 

Exemplo: 

HOLANDA, S. B. de (dir.). A Época Colonial: Administração, economia, sociedade. 
Tomo I, Vol. 2. Rio de Janeiro: Difel, 1977.  518 p. 

 

Coleções, séries etc. 

Quando o livro fizer parte de uma coleção, série et., a identificação vem no final. 

Exemplo: 
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PAES, M. H. S. A década de 60: Rebeldia, contestação e repressão política. 3 ed. 
São Paulo: Ática, 1995.  95 p. Coleção Princípios. 

 

Edição, reimpressão, revisão, ampliação... 

Depois do título indica-se a edição da publicação (ed.). No entanto um livro pode ser 

reimpresso (não é uma outra edição, apenas reimpressão da que já existe), ou a 

nova edição ter passado por revisão do autor e ampliação. 

Exemplos: 

NOVINSKY, A. A inquisição. 10 reimp. São Paulo: Brasiliense, 1996. 94 p. Coleção 
Tudo é História n° 49. 

FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. 
rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 2128p. 

ATENÇÃO:  A primeira edição nunca é indicada. 

 

Falta da editora, do ano etc. 

Quando não for possível identificar a editora, utiliza-se a expressão sine nomine 

abreviada entre colchetes [s. n.].  

Quando o local não puder ser identificado utiliza-se [s. L], o mesmo acontecendo 
com a data [s. d.] 

 

Exemplo: 

PETERS, L. H. Administração e sociedade. São Paulo: [s. n.], 1975. 196 p. 

Se a data da publicação for duvidosa, coloca-se o ano aproximado entre colchetes. 

Exemplos: 

[1974 ou 1975] um ano ou outro 

[1968?] data provável 

[1984] data certa, não indicada no item 
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[189-] década certa 

[189-?] década provável 

[18--] século certo 

[18--?] século provável 

Dissertação ou tese 

Para referenciar um trabalho acadêmico, uma dissertação ou tese, segue-se o 
seguinte: 

SOBRENOME, Prenome abreviado. Título: subtítulo (se houver). Data da defesa, 

Total de folhas. Tese (Doutorado) ou Dissertação (Mestrado) – Instituição onde a 

Tese ou a Dissertação foi defendida. Local e data da defesa. Descrição física do 

suporte. 

Exemplos: 

FILENO, E. F. O professor como autor de material para um ambiente virtual de 
aprendizagem. 2007. 118 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 14 jun.2007. Disponível em: 
http://www.ppge.ufpr.br/teses/M07_fileno.pdf. Acesso em 7 abr. 2013.  

FANTUCCI, I. Contribuição do alerta, da atenção, da intenção e da expectativa 
temporal para o desempenho de humanos em tarefas de tempo de reação. 
2001. 130 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade 
de São Paulo, São Paulo. 2001. 

Capítulo de livro 

Para referenciar apenas um capítulo de um livro com vários autores, acrescenta-se a 

expressão In. O título do artigo não é destacado, só o do livro é destacado. No final 

acrescentam-se as páginas de início e do final do artigo. 

Exemplos: 

TATAGIBA, Luciana. Os conselhos gestores e a democratização das políticas 
públicas no Brasil. In DAGNINO, Evelina (org.). Sociedade civil e espaços 
públicos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 47-103. 

SILVA, Ivani Ribeiro. Santos insalubre, café, porto e exploração: Palco ideal para as 
lutas anarquistas. In PEREIRA, M.A.F. Santos, Café & História. Santos: 
Leopoldianum, 1995. P.55-66 
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Periódicos 

Classificam-se como periódicos as revistas, os jornais (impressos ou on line), os 

cadernos e os fascículos. Os periódicos podem ser toda a coleção ou apenas uma 

parte como artigos, matérias jornalísticas, editoriais ou reportagens. 

Os elementos essenciais de uma referência de periódico são:  

SOBRENOME, Prenome (abreviado). Título e subtítulo (se houver) do artigo. Nome 

do periódico (destacado em negrito). Local da publicação, volume, número ou 

fascículo, paginação, data da publicação do periódico. 

Exemplos 

Jornal 

ALMEIDA, M. R. Livro revê início e consolidação da caricatura no Brasil. Folha de 
S.Paulo. São Paulo, Caderno Ilustrada, p. E6, 17.12.2012. 

Revista 

MERCATELLI, R. Arqueologia: Ponte entre o passado e o futuro! Leituras da 
História. São Paulo, n° 52, p. 6-11, jun./2012. 

Artigo de jornal ou revista sem autor 

Quando não houver autor no artigo deve-se iniciar pelo artigo. O restante é igual à 

referência de jornal ou revista. 

Resenha 

CARONE, I. Psicanálise fim de século. Ensaios críticos. São Paulo: Hacker, 1998. 
Resenha de: FRAYZE-PEREIRA, J. A. Da possibilidade da crítica à cultura: 
psicanálise e filosofia. Revista Brasileira de Psicanálise, v. 35, n. 2, p. 403-405, 
2001. 

Entrevista 

SOBRENOME, Prenome do entrevistado (abreviado). Título: subtítulo (se houver) do 

artigo: depoimento ou entrevista. [data da publicação do documento]. Local da 

publicação: nome do documento. Entrevista concedida a..(nome do entrevistador) 

Exemplo 
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SILVA, A. A. Mulheres no ataque: depoimento. [9 de junho, 1996]. São 
Paulo: Revista da Folha de São Paulo. Entrevista concedida a Cristiana Couto. 

Documento de evento 

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 20.,1997, Poços de 
Caldas. Química: academia, indústria, sociedade: livro de resumos. São Paulo: 
Sociedade Brasileira de Química, 1997. 

Anais 

REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA, 18., 1988. Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão 
Preto: Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, 1988. 765 p. 

Documento em meio eletrônico 

Para indicar a referência de um documento tirado de meio eletrônico seguem-se as 

mesmas informações do impresso, devendo-se acrescentar o suporte (CD, 

disquete). No caso de documentos on line, acrescentam-se o endereço eletrônico 

entre os sinais < > depois das informações Disponível em: e a data de acesso do 

documento depois da expressão Acesso em: 

Exemplo 

Ercolin, E. H. O professor iniciante: expectativas na licenciatura em Pedagogia e a 
realidade na sala de aula. Revista Eletrônica Don Domênico. Guarujá, n° 6, 
set./2012. Disponível em: 
<http://www.faculdadedondomenico.edu.br/site/revista_don/artigos.htm>. Acesso em 
25 mai. 2013 

RIBEIRO, R. Psicologia social e desenvolvimento do terceiro setor: participação da 
Universidade. In: CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA, 2., 2001, 
Salvador. Anais... Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2001. 1 CD. Acesso em 
5 fev. 2000. 

 

7.2 GLOSSÁRIO 

O glossário é um elemento opcional. Deve ser usado quando o texto apresenta 

muitas palavras não usuais e que necessitam de uma explicação para entendimento 

da redação. 

Deve ser redigido com a mesma formatação do texto, na forma de lista em ordem 

alfabética. 
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7.3 APÊNDICE 

O Apêndice é um documento elaborado pelo autor do trabalho. Serve para 

complementar o assunto discutido, mas que não poderia ser explorado no texto, já 

que interromperia a sequência lógica da discussão. O Apêndice deve ser indicado 

numa nova parte do trabalho, intitulado APÊNDICE ou APÊNDICES, sem 

numeração e sem número de página. A indicação no texto deve vir entre parênteses, 

após a ideia discutida (APÊNDICE A, APÊNDICE B etc.) e depois repetida no alto da 

página, do lado direito (por isso não há número de página), depois das Referências. 

Um documento por página. 

7.4 ANEXO 

O anexo é um documento oficial utilizado na pesquisa, ou seja, um documento 

adquirido, não elaborado pelo autor. Serve para fundamentação, comprovação ou 

ilustração do assunto tratado no trabalho. Documentos podem ser anexados depois 

das Referências ou dos Apêndices (se houver), sem numeração e com a 

identificação no alto da página (a folha do anexo não é paginada), lado direito, com 

letras maiúsculas: ANEXO A, ANEXO B, ANEXO C etc. Essas indicações devem 

estar no texto da pesquisa entre parênteses (ANEXO A) logo depois da informação e 

do mesmo modo como se indica uma referência. Já que se trata de um documento 

oficial ou tornado oficial para o trabalho, não pode ser rasurado. 

As ilustrações que porventura devam ser mostradas podem vir no corpo do trabalho 

ou reunidas como Anexos, todas com legendas. Elas têm que ter ligação direta com 

o texto, ou seja, têm que ser parte da explicação de uma ideia e não meramente 

ilustrativas para deixar um trabalho bonito. 

Trabalhos acadêmico-científicos não são bonitos, são apresentáveis dentro das 

regras básicas da boa comunicação entre o pesquisador e o leitor, já que o mais 

importante de tudo é a apresentação do resultado de uma pesquisa. 

Um trabalho acadêmico, como é o caso do TCC, serve para comunicar uma 

pesquisa, mas antes de tudo é um processo de amadurecimento do aluno-

pesquisador. Por essa razão, nunca se deve desistir de procurar uma informação 
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por mais difícil que seja, ser curioso ao máximo, ter vontade de contribuir para o 

avanço da solução de um problema, enfim, saber que seu papel na sociedade é 

contribuir para melhorá-la sempre, conhecendo-a e conhecendo a si próprio. 

A FECLE deseja que você seja um importante participante da sociedade. 

Obs: Como deve ser o cd onde será gravado o TCC em Pdf. 
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