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INTRODUÇÃO 

 

A culminância da produção intelectual de cada aluno do Curso de Licenciatura 

em Pedagogia é o TCC, que é o espaço curricular destinado à realização da 

pesquisa/ensaio. O aluno deve estar preparado para trabalhar intelectualmente 

e desenvolver o estudo, a leitura e a documentação pessoal, com certa 

autonomia. Será estabelecida uma sistemática de trabalho que contemple 

horas de leitura e reflexão sobre o tema pesquisado, horas de pesquisa de 

campo e coleta de dados e horas de orientação docente individual e coletiva. 

O Trabalho de Conclusão do Curso constitui-se em um momento de 

sistematização de aprendizagens e conhecimentos adquiridos ao longo da 

graduação na forma de pesquisa acadêmico-científica. Trata-se de uma 

experiência fundamental na formação do professor, uma vez que lhe 

proporciona a oportunidade de resolver de forma rigorosa e criativa problemas 

emergentes nos cenários observados. 

Este Manual de Orientação tem como objetivo orientar os alunos na realização 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O TCC é um trabalho científico e 

como tal deve ser elaborado com rigorosidade metodológica adequada ao 

campo da ciência no qual está inserido. Sua construção é uma etapa 

fundamental na formação científica do aluno, pois demonstra se o mesmo 

desenvolveu competências acadêmicas mínimas para sua atuação profissional 

após a pós-graduação. Portanto, o TCC deve ser também priorizado no 

processo de formação profissional, não sendo relegado a algo de menor valor, 

ou como uma tarefa meramente burocrática e desinteressante necessária para 

finalização do curso.  

Todos os alunos da Faculdade Euclides da Cunha para finalização da sua pós-

graduação devem submeter à instituição um trabalho de conclusão de curso 

(TCC), QUE PODE SER O PROJETO DE PESQUISA ou um ARTIGO 

CIENTÍFICO.  

Mais que um mero documento escrito, o TCC é um processo rico de 

aprendizagem. O trabalho deve ser desenvolvido individualmente. 



 

O Trabalho de Conclusão de Curso inicia-se na disciplina de Metodologia da 

Pesquisa Científica, onde os alunos terão a oportunidade de ter acesso a 

suporte teórico e metodológico para a sua elaboração.  

 

DUAS ALTERNATIVAS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O aluno de pós-graduação da Faculdade Euclides da Cunha, poderá entregar 

como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), uma das duas alternativas 

abaixo: 

A) Projeto de Pesquisa; 

B) Artigo Científico. 

A) ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

PESQUISA 

O pressuposto essencial para elaboração de um Artigo Científico inicia-se com 

a elaboração de um projeto de pesquisa. É impossível uma pesquisa sem que 

se faça antes o seu projeto que consiste no planejamento das diversas etapas 

a serem seguidas com a definição da metodologia a ser empregada ao longo 

da pesquisa. Os modelos dos projetos variam, mas essencialmente eles devem 

conter os seguintes elementos:  

1. Delimitação do Tema:  

O resultado de uma pesquisa depende da adequada escolha do tema, ou seja, 

o problema a ser investigado. Um bom tema é aquele sobre o qual há fontes 

acessíveis aos interesses teóricos do pesquisador. O pesquisador precisa 

demonstrar um razoável grau de curiosidade, dispor de condições para 

alcançar amplitude e profundidade do problema, considerar a relevância do 

conteúdo abordado, bem como, avaliar o tempo que será disponibilizado para a 

realização da pesquisa. A delimitação do tema também chamada de problema 

ou situação-problema consiste na indicação, de modo breve (no máximo 20 

linhas), do assunto a ser pesquisado. Além de breve, esta indicação deve ser 

clara e precisa, tanto para o pesquisador quanto para o leitor. Uma delimitação 



 

deve ser a mais específica possível, definindo claramente o campo do 

conhecimento a que pertence o assunto, bem como o lugar e o período de 

tempo considerado na abordagem de estudo. 

2. Objetivos (geral e específicos):  

É a espinha dorsal do projeto de pesquisa. O objetivo geral demonstra o que se 

pretende conseguir como resultado no final da investigação. Os objetivos 

específicos são objetivos intermediários necessários para se alcançar ao final 

da pesquisa o objetivo geral. O enunciado dos objetivos deve iniciar sempre 

por um verbo no infinitivo exprimindo uma ação precisa ser executada na 

pesquisa. Exemplos: estudar, analisar, questionar, comparar, introduzir, 

elucidar, explicar, discutir, apresentar, verificar, identificar, descrever, etc.  

3. Hipóteses  

É uma proposição que se faz na tentativa de verificar as possíveis respostas 

existentes para um problema de pesquisa. É uma suposição que antecede a 

constatação dos fatos sendo uma formulação provisória. Deve ser testada para 

que a sua validade seja determinada. Correta ou errada, de acordo ou contrária 

ao senso comum, a hipótese sempre conduz a uma verificação prática. 

Portanto, a hipótese é uma resposta antecipada, suposta, provável e provisória 

que o pesquisador levanta e que funciona como um guia para os passos 

seguintes do projeto e para o percurso da pesquisa. Pode ser confirmada ou 

não ao final da pesquisa, precisando ser testada para verificação de sua 

validade.  

4. Justificativa:  

O pesquisador procura demonstra o valor do seu objeto de estudo. Para tanto, 

destacará a relevância do assunto, 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. 

 

 



 

Deve ser redigida a partir das seguintes perguntas: 

 O que esta pesquisa pode acrescentar à ciência onde se inscreve? 

(Relevância Científica); 

 Que benefício pode trazer a comunidade com a divulgação dos 

resultados? (Relevância Social); 

 O que levou o pesquisador a se interessar e, por fim, escolher por este 

tema? (Interesse). 

5. Referencial teórico  

Parte principal e mais extensa da pesquisa. Deve conter a fundamentação 

teórica (usar os conceitos essenciais da teoria que visam explicar ou esclarecer 

o problema de pesquisa). Usar tópicos e subtópicos para fundamentar a 

pesquisa. Fazer uso de citações diretas longas e curtas e citações indiretas, 

para reforçar e fundamentar as idéias apresentadas.  

6. Metodologia:  

Deve-se explicar o(s) método(s) que serão adotados na pesquisa do TCC, 

indicando também a forma de coleta de dados.  

Quando o objeto do estudo está bem definido e bem elaborado já deixa 

transparente para o pesquisador quais os métodos que deverão ser utilizados e 

o instrumento de coleta de dados mais adequado.  

É bom lembrar que não existe um único método. O método mais apropriado 

deve estar coerente com a maneira como o problema foi formulado, com os 

objetivos definidos, considerando as limitações práticas de tempo, custo e 

dados disponíveis.  

É normal que se explore, na fase inicial de elaboração do projeto, o ambiente a 

ser pesquisado para se identificar mais claramente o problema, com a adoção 

de uma postura de ouvir o que o público alvo da pesquisa tem a dizer, sem que 

isso possa influenciar os respondentes ou o processo da pesquisa que está em 

andamento. Em uma fase seguinte, buscar-se-á medir os fatos de forma mais 

sistemática. 



 

7. Cronograma:  

Consiste em relacionar as atividades ao tempo disponível, ou seja, planejar o 

tempo em função das atividades previstas para a conclusão do trabalho 

proposto. 

8. Orçamento (opcional):  

Quando for necessário devem ser especificados os recursos humanos e 

materiais indispensáveis para a realização do projeto com uma estimativa dos 

custos.  

9. Referências:  

Conter uma lista ordenada de todas as obras que fundamentam o Projeto de 

Pesquisa e obedecer as Normas da ABNT. 

 

B) ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO 

CIÊNTÍFICO  

Concluída a etapa da elaboração do projeto de pesquisa (planejamento do 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC), o aluno executará o trabalho cujos 

resultados irão constituir o artigo científico. Artigo Científico é um trabalho 

realizado por um ou mais pesquisadores, sob a orientação ou não de um 

orientador, que visa relatar uma pesquisa científica com a utilização de 

processos bibliográficos ou de campo, redigida originalmente, ou constituindo 

uma síntese de um trabalho maior e mais elaborado. 

Segundo a norma NBR 6022 (ABNT, 2003), um artigo científico é parte de uma 

publicação com autoria declarada, que apresenta e discute idéias, métodos, 

técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Um 

artigo científico segue os mesmos passos de um trabalho monográfico para 

sua elaboração, sendo, porém, redigido com um formato diferenciado e num 

tamanho menor que as monografias. Segundo a NBR 6022 (ABNT, 2003), o 

artigo possui sua estrutura de apresentação da seguinte forma: 

 



 

1. Elementos pré-textuais 

a) título, e subtítulo (se houver); 

b) nome (s) do (s) autor (es); 

 c) resumo na língua do texto; 

d) palavras-chave na língua do texto.  

 

2. Elementos textuais  

a) introdução;  

b) desenvolvimento (referencial teórico, metodologia, resultados e discussões);  

c) conclusão. 

 

3. Elementos pós-textuais 

a) título, e subtítulo (se houver) em língua estrangeira;  

b) resumo em língua estrangeira;  

c) palavras-chave em língua estrangeira;  

d) nota (s) explicativa(s);  

e) referências;  

f) glossário;  

g) apêndice(s);  

h) anexo(s). 

 

Deve-se dar atenção ao elemento textual “Desenvolvimento”, cuja subestrutura 

varia de acordo com o tipo de pesquisa que originou o artigo. Um artigo pode 

ser originado de pesquisa bibliográfica, de pesquisa descritiva ou exploratória, 

ou de pesquisa experimental. Para cada tipo de pesquisa uma subestrutura é 

colocada no elemento textual “desenvolvimento”. 

 

Segue abaixo os aspectos de cada elemento de pesquisa, tanto, Bibliográfica, 

quanto Descritiva ou Exploratória, quanto Experimental. 

 

 

 

 



 

QUANDO O ARTIGO FOR ORIGINADO DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: 

 

1. Introdução 

 Formulação e delimitação do problema de pesquisa; 

 Objetivos da pesquisa (geral e específico); 

 Justificativa; 

  Metodologia; 

 

2. Revisão da Literatura (desenvolvimento) 

 Citações; 

 Discussão das citações; 

 Síntese final; 

 

3. Conclusão 

 Respostas às perguntas formuladas na delimitação do problema; 

 Síntese de cada capítulo ou itens discutidos no desenvolvimento; 

 Verificação do alcance dos objetivos da pesquisa; 

 

QUANDO O ARTIGO FOR ORIGINADO DE PESQUISA DESCRITIVA OU 

EXPLORATÓRIA: 

 

1. Introdução 

 Formulação e delimitação do problema de pesquisa 

 Hipóteses (opcional dependendo do caso) 

  Objetivos da pesquisa (geral e específico) 

 Justificativa  

 

2. Referencial Teórico (desenvolvimento) 

 Citações 

 Discussão das citações 

 Síntese final  

 

3. Metodologia (desenvolvimento) 

 Caracterização do objeto de pesquisa o População o Amostra o Local; 



 

 Instrumentos e coletas dos dados; 

 Procedimentos para coletas de dados; 

 Métodos de análise dos dados; 

 

4. Discussão dos Resultados (desenvolvimento) 

 Análise e discussão quantitativa dos dados (gráficos e tabelas); 

 Análise e discussão qualitativa dos dados (descrição e análise das 

entrevistas, observações, e documentos estudados). 

 

5. Conclusão 

 Respostas às perguntas formuladas na delimitação do problema; 

 Síntese de cada capítulo ou itens discutidos no desenvolvimento; 

 Verificação do alcance dos objetivos da pesquisa; 

 Limitações (se houver); 

 Sugestões (se houver). 

 

QUANDO O ARTIGO FOR ORIGINADO DE PESQUISA EXPERIMENTAL:  

 

1. Introdução  

 Formulação e delimitação do problema de pesquisa; 

 Hipóteses (de trabalho); 

 Objetivos da pesquisa (geral e específico); 

 Justificativa; 

 Definição de termos (termos técnicos e estatísticos). 

 

2. Referencial Teórico (desenvolvimento) 

 Citações; 

 Discussão das citações 

 Síntese final. 

 

3. Material e Métodos (desenvolvimento) 

 Caracterização do objeto de pesquisa o População o Amostra o Local o 

Design do experimento; 

 Instrumentos de medida; 



 

 Tratamento experimental; 

 Coletas dos dados; 

 Método de tratamento estatístico e de análise dos dados. 

 

4. Discussão dos Resultados 

 Análise e discussão quantitativa dos dados (gráficos e tabelas); 

 Análise e discussão qualitativa dos dados (comparação com resultados 

de outros estudos semelhantes);  

 Inferência e estatística.  

 

5. Conclusão 

 Respostas às perguntas formuladas na delimitação do problema; 

 Verificação do alcance dos objetivos da pesquisa; 

 Confirmação ou rejeição da hipótese do trabalho formulada na 

introdução; 

  Exposição das limitações; 

  Sugestões para novas pesquisas com temas semelhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVALIAÇÃO DO EXAMINADOR 

 

Será considerado aprovado pelo examinador o trabalho que obtiver o nota igual 

ou superior a 7,5 (sete e meio); e reprovado o trabalho que não for entregue ao 

examinador no prazo estabelecido ou obtiver nota menor que 7,5 (sete e meio) 

não cabendo recursos para estes casos.  

No caso de plágio existirá reprovação imediata. 

O aluno deverá entregar uma cópia impressa do TCC para correção, junto à 

coordenação local ou na sede  em Rio Branco-Acre. Após a correção, o TCC 

será devolvido ao aluno que, após realizar possíveis modificações, deverá 

entregar o TCC em duas vias impressas e encadernadas às coordenações 

locais ou na sede na cidade de Rio Branco-Acre. 

 

O TCC será avaliado nos seguintes itens: 

 

1. Organização: formulação dos capítulos, clareza, referências bibliográficas, 

correção ortográfica.  

2. Conteúdo: atendimento aos cumprimentos dos objetivos propostos, rigor 

científico, fundamentação teórica, metodologia, conclusão.  

3. Aspectos da Apresentação: relevância do tema para o curso de formação, 

qualidade técnica no uso da linguagem e termos da área de formação, 

aplicação prática – aspectos empíricos, criticidade, adequação a Normas 

ABNT. 
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