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RESUMO: Projeto de TCC: um guia prático é um e-book concebido e desenvolvido 
por alunos do curso de Licenciatura-Letras Inglês da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná (UTFPR), Campus Curitiba com o objetivo de auxiliar seu pares 
de graduação que necessitam escrever seu projeto de Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC). O e-book está organizado em partes, seguindo a sequência de 
um projeto, com informações disponibilizadas em três modalidades: explicações 
escritas, mapas conceituais e vídeos-tutoriais. Ao final do guia, o aluno poderá 
elaborar seu projeto a partir de um checklist disponibilizado.

PALAVRAS-CHAVE: Letramento acadêmico; trabalho de conclusão de curso; 
projeto de TCC; mapas conceituais.

ABSTRACT: TCC Project: a practical guide is an e-book conceived and developed by 
students of the English Language and Literature Program at the Federal University 
of Technology - Paraná (UTFPR), Campus Curitiba with the aim of helping 
undergraduate peers who need to write their final research called Trabalho de 
Conclusão de Curso  (TCC) in Brazil. The e-book is organized in parts, following 
the sequence of a project, with information available in three modalities: written 
explanations, concept maps and tutorial videos. At the end of the guide, the student 
will be able to elaborate his/her own project following a checklist.

KEYWORDS: Academic literacy; thesis; research project for undergraduates; 
concept maps.
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APRESENTAÇÃO

Projeto de TCC: um guia prático é um e-book com vídeos-tutoriais 
concebidos e desenvolvidos por alunos do curso de Licenciatura-
Letras Inglês da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
Campus Curitiba com o objetivo de auxiliar seu pares de graduação que 
necessitam escrever seu projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC).

O TCC é o trabalho final, comumente  exigido no último ano do 
curso e, obrigatoriamente, passa por uma banca examinadora. Sem este 
último requisito, o aluno não poderá receber seu título de bacharel ou 
de licenciado. Portanto, é um momento importante e delicado para os 
alunos.

É comum, porém, presenciarmos alunos em pânico, e até desistindo 
da faculdade, na hora de fazer seu TCC. Infelizmente, o estresse e 
desespero toma conta de uma parcela significativa dos alunos quando 
o momento do TCC se aproxima. Sabemos que dentro dos Letramentos 
Acadêmicos, os gêneros textuais de projeto de TCC e TCC não são 
trabalhados nem no ensino médio e, muitas vezes, nem no ensino 
superior. Esse conhecimento deve ser ensinado em algum momento, 
então! 

Portanto, tenha calma, não precisa se desesperar! A elaboração do 
seu TCC não precisa ser como um cenário de filme de Thriller. 

Este e-book foi desenvolvido justamente com o intuito de ajudar 
os alunos nessa fase. Se o estudante elaborar um bom projeto de TCC, 
ele/ela prosseguirá com seu trabalho de conclusão de curso com mais 
tranquilidade. O segredo de um bom TCC é o trabalho que vem antes 
dele: o projeto!

Os nossos capítulos estão estruturados com mapas conceituais e 
vídeos-tutoriais. Vocês vão aprender a escolher um tema, a fazer um 
levantamento bibliográfico e, assim, delimitar o tema a partir das leituras 
dos textos encontrados no levantamento, além de estruturar perguntas 
de pesquisa e/ou hipóteses, os objetivos e uma metodologia para o seu 
estudo. Aprenderão, também, a definir um cronograma de trabalho para 
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a execução de seu TCC que o auxiliará a não se perder no tempo. 
Decidimos organizar um e-book com informações disponibilizadas 

em três modalidades: explicações escritas para o aluno com inteligência 
linguística, mapas conceituais1 para os que têm inteligência espacial e 
vídeos-tutoriais para aqueles com inteligência visual-auditiva.

Com este guia, queremos que a passagem do estudante pelo projeto 
de TCC e o TCC propriamente dito, seja um ritual acadêmico que lhe 
traga um crescimento acadêmico-científico, além da satisfação pessoal 
de conseguir completar esta etapa tão significativa e importante na sua 
graduação.

Então, mãos à obra e bom trabalho.

1 Os mapas conceituais são uma estrutura visual de representação 
do conhecimento.  Além disso, eles são “uma alternativa de estudo/
aprendizagem que encorajam a reflexão, pesquisa, seleção, análise 
e elaboração do conhecimento e promovem aprendizagem de uma 
maneira significativa e complexa”. (MARRIOTT e TORRES, 2021) 
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Capítulo 1 - Um Panorama Geral do Projeto de TCC

Neste capítulo,  respondemos às perguntas: o que é um TCC 1, 
quais são seus objetivos e como escrever as partes que o compõem e 
como proceder com a formatação desse gênero acadêmico. 

 O TCC, sigla para Trabalho de Conclusão de Curso, é um trabalho 
acadêmico de caráter obrigatório para obtenção do título de licenciado, 
tecnólogo ou bacharel em diferentes áreas de conhecimento. O TCC é 
utilizado como o instrumento de avaliação final de um curso superior e 
pode ser concebido para desenvolver um projeto na área da formação 
profissional, um estudo aprofundado de um tema, ou ainda uma análise 
ou revisão crítica de teorias, produtos ou procedimentos.

 Segundo a Resolução nº 18/2018 - COGEP, os objetivos do TCC é 
auxiliar o aluno a desenvolver a capacidade de aplicar conceitos e teorias 
adquiridas durante o curso, resolver problemas dentro de diversas áreas 
de formação, ou analisar e buscar soluções para problemas sociais, 
políticos, tecnológicos, ambientais, éticos e metodológicos (UTFPR, 
2018). Escrever um TCC também ajuda o aluno a estimular o espírito 
empreendedor, por meio de desenvolvimento de projetos; a construção 
de conhecimento coletivo; a inter multi e transdisciplinaridade; 
a inovação tecnológica, através da transferência de tecnologia, o 
desenvolvimento de patentes e/ou comercialização dos resultados além 
de  apoiar a articulação entre ensino e pesquisa. Além disso, aprender 
a lidar com esse gênero acadêmico é importante para o estudante 
despertar o interesse pela aplicação do conhecimento como um meio 
para resolução de problemas e intensificar a extensão universitária por 
intermédio da resolução de problemas e identificação de oportunidades 
existentes nos diversos setores da sociedade  (UTFPR, 2018).

 Mas, por onde começar? Antes de escrever seu TCC, você 
deve delinear um pré-projeto, também conhecido como TCC 1. Nesta 
primeira etapa, é necessário que você defina as atividades que serão 
realizadas futuramente. O TCC 1 é um roteiro individual ou colaborativo 
cuidadosamente planejado para atingir um objetivo específico e, assim, 
executar um estudo científico ou a elaboração de um projeto. 
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O desenvolvimento de um projeto de TCC tem início a partir 
da escolha de um tema, isto é, o assunto geral da pesquisa. É muito 
importante que o tópico a ser desenvolvido seja de seu interesse, pois 
será trabalhado durante todo o percurso do pré-projeto até a sua defesa. 
Ademais, o objeto de estudo deve ser delimitado com a finalidade de 
fazer um  recorte temático, compreendido como uma pequena parte a 
ser estudada mais profundamente dentro do espectro do tema.

A partir desse ponto, o projeto começa a tomar forma. Desse modo, 
a próxima etapa consiste em delinear o objetivo da pesquisa, indicando 
o propósito do pesquisador com a investigação, além de buscar os 
construtos teóricos que fundamentam as análises da pesquisa. O 
próximo passo é a apresentação da metodologia ou os procedimentos 
metodológicos que devem estar em consonância com o objeto a ser 
investigado e a área de conhecimento. Nessa fase, os instrumentos e 
métodos utilizados para a geração e a análise de dados devem ser definidos. 
Na sequência, você deve escrever sobre os resultados esperados, ou seja,  
direcionar o que se pretende atingir por meio da pesquisa, relacionando 
as soluções e perspectivas sobre o problema apresentado, as limitações 
encontradas e o impacto que a pesquisa poderá causar. Todas as etapas 
da pesquisa devem ser previstas em um cronograma de execução, 
demonstrando quando cada fase será executada. Na parte final, você 
deve incluir as referências bibliográficas com o propósito de citar todas 
as obras utilizadas no corpo do texto, como também, as obras consultadas 
com finalidade de apoio, identificando as fontes utilizadas ao longo da 
realização da pesquisa. As obras consultadas podem ser de diferentes 
fontes como livros, periódicos, jornais, sites, prontuários, filmes, entre 
outros. O projeto pode também conter anexos e/ou apêndices com o 
objetivo de complementar as buscas desenvolvidas durante o percurso 
do trabalho. Os apêndices são os materiais que o próprio autor/aluno 
elaborou, por exemplo, as transcrições de entrevistas, questionários, 
roteiros, entre outros. Os anexos possuem a mesma finalidade, porém 
não são elaborados pelo autor/aluno, tais como mapas, leis, estatutos, 
dentre outros. Vale ressaltar que todos os itens da parte final devem 
constar no sumário.
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Após a finalização do projeto, você deve atentar para os elementos 
pré e pós textuais. A parte inicial, também chamada de elementos pré-
textuais, antecede a exposição da pesquisa em si, sendo o início do 
trabalho com informações que auxiliam na identificação do trabalho, 
de acordo com a Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT). 
Dentre os elementos pré-textuais, o trabalho inclui: a capa, a folha de 
rosto, o resumo, o abstract e o sumário. Posteriormente, a parte central, 
referente aos elementos textuais,  consiste no desenvolvimento da 
pesquisa propriamente dita. As referidas partes que compõem o projeto 
são a introdução, os objetivos geral e específicos, o embasamento ou a 
fundamentação teórica, os procedimentos metodológicos, os resultados 
esperados e o cronograma de trabalho. A parte final, ou elementos pós-
textuais, é constituída pelas referências, os anexos e os apêndices. Cada 
seção do projeto deve ser iniciada por um parágrafo introdutório e ser 
finalizada por um parágrafo de encerramento, fechando as ideias e 
apresentando a próxima parte.

Sabe por que o TCC 1 é tão importante para que você desenvolva 
um bom Trabalho de Conclusão de Curso? A introdução do projeto se 
torna a introdução do TCC 2 com as partes: problematização do tema, 
perguntas de pesquisa ou hipóteses, objetivos geral e específicos e 
justificativa. O embasamento teórico será transformado no capítulo 1 
do TCC 2. O design metodológico irá compor o capítulo 2 e, por fim, 
o capítulo 3 ficará reservado para os resultados da pesquisa que serão 
desenvolvidos na sequência do TCC 1. Vale lembrar que você deve iniciar 
cada um desses capítulos no TCC 2 em uma nova página, pois são as 
partes que compõem esse gênero acadêmico.

Na sequência, você poderá analisar a construção dos mapas 
conceituais que identificam cada etapa de um projeto de TCC ou, ainda, 
assistir os vídeos-tutoriais sobre o assunto.
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Mapa conceitual de TCC.
Fonte: Os autores.
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Mapa conceitual de TCC 1.
Fonte: Os autores.
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Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Panorama Geral (introdução)

Devemos lembrar que o projeto de pesquisa deve obedecer critérios 
de formatação, geralmente em consonância com a ABNT (2021). Assista 
ao vídeo sobre dicas de formatação do trabalho.

Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Panorama Geral (formatação)

Neste capítulo falamos, de modo geral,  o que é um projeto de 
trabalho de conclusão de curso. Nos próximos capítulos, você estudará 
cada etapa do projeto detalhadamente. Começamos pela introdução.  
Vamos lá?

https://youtu.be/mpNwiumtKHA
https://youtu.be/R-IKJErvRJQ
https://youtu.be/mpNwiumtKHA
https://youtu.be/R-IKJErvRJQ
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Capítulo 2 - Introdução

Neste capítulo será apresentada a introdução de um projeto de 
pesquisa. A parte introdutória de um projeto de TCC deve conter as 
seguintes etapas: a contextualização do tema; a justificativa da pesquisa; 
a problematização; os objetivos.

A contextualização é a primeira parte que deve constar na 
introdução. Nessa contextualização se apresenta o tema da pesquisa que 
será realizada. O tema abordado “é o conteúdo principal discutido no 
texto. Precisa estar  delimitado e ser de conhecimento do pesquisador” 
(BARROS, PESSOA, DINIZ, 2019, p. 34). Nessa primeira parte da introdução 
estudos relacionados à pesquisa podem ser apresentados, ou seja, 
pesquisas anteriores que seguem a mesma linha de sua pesquisa, ou que 
abordam o mesmo tema.

Após contextualizar a pesquisa, é necessário apresentar a 
justificativa para o estudo. Na justificativa, o autor deve escrever os 
“porquês da pesquisa, isto é, o autor deve esclarecer as razões pelas 
quais ele decidiu investigar tal objeto” (BARROS, PESSOA, DINIZ, 2019, p. 
35). Deste modo, é nessa parte que o autor descreve as suas motivações 
para conduzir a pesquisa. Essa justificativa pode ser levada também 
por uma motivação pessoal do pesquisador. Nessa seção, apresenta-
se também a importância do tema que será discutido e investigado e a 
contribuição que ele trará para a área estudada.

A seção seguinte, presente na introdução, é a problematização 
da pesquisa. A problematização de um TCC pode ser feita de duas 
maneiras: hipóteses podem ser levantadas; ou perguntas de pesquisa 
podem ser elaboradas. As hipóteses são afirmações provisórias que 
podem ser confirmadas ou rejeitadas. A problematização por hipóteses 
é a mais utilizada em pesquisas quantitativas, que são mais comuns nas 
áreas das ciências exatas e biológicas. Já as perguntas de pesquisa são 
questões e perguntas norteadoras relacionadas ao objeto de estudo, 
ou ao tema da pesquisa. As perguntas formuladas pelo autor deverão 
ser respondidas ao final da pesquisa realizada. A problematização por 
perguntas de pesquisa são mais usadas em pesquisas qualitativas, que 
são mais comuns na área das ciências humanas.
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Na introdução deve-se apresentar também os objetivos da pesquisa. 
Segundo Barros, Pessoa, Diniz (2019, p. 35), os objetivos da pesquisa 
“são os elementos que indicam os propósitos do pesquisador com a 
investigação”, ou seja, o que o autor almeja alcançar com a pesquisa. Esses 
objetivos precisam partir da(s) hipótese(s) ou pergunta(s) de pesquisa 
formulada(s) e se apresentam em objetivo geral e objetivos específicos. 
No objetivo geral deve veicular a ideia central da pesquisa, o que será 
feito, e descreve o propósito para responder às perguntas do estudo. Já 
nos objetivos específicos, o autor desdobra o objetivo geral, identificando 
as etapas detalhadas para a realização do objetivo geral. Mas vale ter em 
mente que os objetivos específicos não devem ser confundidos com os 
procedimentos metodológicos da pesquisa, pois são etapas diferentes.

Ao finalizar a introdução, o último parágrafo antes de encerrar a 
seção deve trazer um breve apanhado do que foi abordado na introdução 
e anunciar a próxima seção que será a do referencial teórico.

As etapas presentes na introdução estão descritas no nosso vídeo-
tutorial. Você pode revisar o que acabou de ler e analisar nos mapas 
conceituais que se encontram na próxima página.

Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Introdução

Neste capítulo aprendemos um pouco mais sobre os elementos 
que compõem a introdução, sendo eles: contextualização; justificativa; 
problematização; objetivos; e encerramento, que é a primeira parte 
textual do seu projeto de TCC. Para que a sua introdução esteja bem 
completa não esqueça de pensar bem e delimitar as etapas da sua 
pesquisa. No próximo capítulo, você verá como elaborar a seção do 
levantamento bibliográfico e referencial teórico.

https://youtu.be/tZZKD5pzktk
https://youtu.be/tZZKD5pzktk
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Mapa conceitual de Introdução.
Fonte: Os autores.
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Capítulo 3 - Levantamento bibliográfico e Referencial teórico

Neste capítulo, iremos apresentar o levantamento bibliográfico e o 
referencial teórico presentes no projeto de pesquisa. Mostraremos seus 
principais conceitos e suas diferenças, visto que ainda são tidos como 
sinônimos por muitos estudantes.

 O levantamento bibliográfico relaciona-se à busca sistemática de 
publicações sobre seu tema, enquanto o referencial teórico, como grupo 
seleto de referências formado a partir do levantamento bibliográfico, diz 
respeito às suas escolhas e seu posicionamento, com base nos objetivos 
de sua pesquisa. 

 O levantamento bibliográfico é a pesquisa, sondagem e criação 
de lista de trabalhos que já foram realizados sobre o tema. Sendo assim, 
é por meio do levantamento bibliográfico que dados qualitativos e 
quantitativos relevantes serão fornecidos para sua pesquisa.

Os estudos já realizados podem ser encontrados em bases de dados, 
portais, sites e plataformas, tais como: Google Acadêmico; bibliotecas 
de universidades; redes sociais acadêmicas, Mendeley, Academia.edu, 
ResearchGate, Portal de Periódicos da CAPES, entre outros.

Para encontrar tais dados, deve-se pesquisar com critérios de 
busca, delimitando com opções de filtragem como: palavras-chave; 
autor; título de obras; ano de publicação e idioma. Lembramos que 
existem dois tipos de fontes que podem ser usadas: acadêmicas (artigos, 
teses, revistas científicas) e não acadêmicas ( jornais; revistas; filmes; 
músicas; charges e obras literárias).

 O referencial teórico é considerado a base teórica de seu 
trabalho e é a partir desse referencial que será feita a construção de sua 
argumentação e a análise de dados da sua pesquisa. 

Seu objetivo principal é articular as obras e os autores com pesquisas, 
conceitos, definições, teorias, modelos, técnicas e os dados coletados na 
sua pesquisa, dando suporte às discussões, análises, diálogos, críticas, 
conexões, comparações e posicionamento no seu trabalho.

Nessa etapa é muito importante desenvolver o pensamento crítico 
sobre o posicionamento do autor lido e identificar qual a relação com 
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a sua pesquisa. A partir da leitura do material pesquisado, você deve 
escrever sobre o que você leu, elaborar resumos, resenhas, criar mapas 
conceituais e não ter medo de colocar sua voz no seu trabalho. Assista 
aos vídeos-tutoriais sobre o levantamento bibliográfico e referencial 
teórico e analise os mapas conceituais  que se encontram nas páginas a 
seguir.

Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Levantamento Bibliográfico

 No próximo vídeo-tutorial você poderá assistir sobre os conceitos 
mais importantes a respeito do referencial teórico, bem como aprender 
dicas de pesquisa, de escrita e exemplos que irão auxiliar na escrita do 
referencial teórico de seu projeto.

Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Referencial Teórico

https://youtu.be/Dmgt00vz2eo
https://youtu.be/MwYRSbJmQUg
https://youtu.be/Dmgt00vz2eo
https://youtu.be/MwYRSbJmQUg
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Mapa conceitual de Levantamento Bibliográfico.
Fonte: Os autores.
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Mapa conceitual de Referencial Teórico.
Fonte: Os autores.
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Para escrever o referencial teórico, é necessário que você utilize 
citações e paráfrases  de diferentes autores, tomando muito cuidado 
para não incorrer no plágio.

No que se refere à paráfrase, quando parafraseamos um excerto, 
nos apropriamos de uma afirmação de alguém e a dizemos com as nossas 
próprias palavras, mantendo a ideia original do autor. Ao parafraseamos 
um excerto, devemos utilizar palavras diferentes das do trabalho original 
e modificar a estrutura das frases, citando a fonte original (autor e 
ano), e também referenciá-los ao final do trabalho na seção referências 
bibliográficas.

As citações podem ser classificadas em diretas ou indiretas.  A 
citação direta é a transcrição ou cópia de um parágrafo, de uma frase, 
de parte dela ou de uma expressão, usando exatamente as mesmas 
palavras adotadas pelo autor do trabalho consultado. A citação indireta 
é a transcrição das ideias de um autor, utilizando suas próprias palavras, 
porém preservando o sentido original da citação.

Lembramos que durante o processo de escrita, você pode utilizar 
dicionários eletrônicos para buscar por sinônimos e antônimos, a fim de 
não repetir a mesma palavra várias vezes ao longo do texto.

O próximo vídeo-tutorial discorre sobre citações, paráfrases e 
plágio, e o respectivo mapa conceitual se encontra na próxima página.

Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Citações, Paráfrases e Plágio

https://youtu.be/_2-jfZ8O8AY
https://youtu.be/_2-jfZ8O8AY
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Mapa conceitual de Citações, Paráfrases e Plágio.
Fonte: Os autores.
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Neste capítulo, revisamos os conceitos presentes no levantamento 
bibliográfico e no referencial teórico de seu projeto de pesquisa, bem 
como suas diferenças e particularidades. Também tratamos sobre 
citações e paráfrases que fazem parte do processo de escrita do 
referencial teórico e de como evitar o plágio em seu projeto.

A seguir, iremos abordar os procedimentos metodológicos 
presentes no TCC1.
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Capítulo 4 - Procedimentos metodológicos

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos do 
projeto TCC. Essa seção auxilia o autor a determinar o percurso a ser 
seguido durante o processo de coleta/geração e a análise dos dados 
para alcançar o objetivo estabelecido.

 Para isso, é importante que durante a escrita do projeto de 
TCC, o autor tenha definido a metodologia, considerando os aspectos 
referentes à natureza, ao nível e à abordagem da pesquisa. Desta 
forma, para promover um melhor entendimento do assunto, este 
capítulo está organizado em três partes, sendo elas: procedimentos 
metodológicos; abordagem qualitativa e abordagem quantitativa. 
A primeira parte apresenta um panorama sobre os elementos que 
compõem os procedimentos metodológicos. Já a segunda e a terceira 
trazem mais detalhes sobre os componentes das abordagens qualitativa 
e quantitativa.

O panorama geral sobre metodologia será apresentado no próximo 
vídeo-tutorial, em que os aspectos referentes à natureza da pesquisa são 
discutidos. A pesquisa pode ser básica ou aplicada e seus níveis podem 
ser classificados em explicativo, descritivo e/ou exploratório e os tipos 
de abordagens existentes (quantitativa, qualitativa e qualiquanti).

Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Procedimentos Metodológicos

https://youtu.be/AJ557SjUZao
https://youtu.be/AJ557SjUZao
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Na sequência, os procedimentos metodológicos em relação à 
abordagem qualitativa são apresentados no segundo vídeo-tutorial e, 
na próxima página, nos mapas conceituais. Essa abordagem preza pelo 
conteúdo e enfatiza uma análise interpretativa dos fenômenos, uma vez 
que prioriza as características particulares e/ou peculiares do objeto 
de estudo (SILVA; LEITÃO; MENEZES, 2019). A partir da abordagem 
qualitativa, é possível estudar atores sociais, interpretações, processos 
em determinados ambientes e questionamentos (como e o porquê).

 Ao optar por esta abordagem, o pesquisador deverá definir o tipo 
de método a ser adotado. Na pesquisa qualitativa existem três tipos: 
o indutivo, o dialético e o fenomenológico. Após definir o método, 
você deverá realizar o delineamento da pesquisa, definido pelo objeto 
de investigação. É nessa etapa que o tipo do estudo é decidido (se é 
documental, colaborativo, bibliográfico, entre outros) e se haverá  
componentes como cenários, participantes e/ou documentos.

 Assim que o método e o delineamento da pesquisa estiverem 
estabelecidos, o pesquisador poderá escolher o procedimento de coleta 
que também está atrelado ao objeto de estudo. É nesse momento que o 
autor decidirá a maneira que os dados serão coletados. Na abordagem 
qualitativa existem variados procedimentos como, por exemplo, 
fichários, formulários, entrevistas, entre outros. É importante ressaltar 
que a pesquisa qualitativa gera dados não generalizáveis, uma vez que 
busca conhecer, entender e interpretar o fenômeno analisado.

 Para saber mais detalhes sobre esses aspectos da abordagem 
qualitativa, estude o mapa conceitual na próxima página ou assista ao 
vídeo-tutorial no link abaixo:

Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Abordagem Qualitativa

https://youtu.be/Fy1My8V1EVw
https://youtu.be/Fy1My8V1EVw


26

TERMO DE LICENCIAMENTO:

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não comerciais, desde que 
atribuam o devido crédito sob termos idênticos. 

Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referênciados nesta obra não são cobertos pela licença.

Mapa conceitual de Pesquisa Qualitativa.
Fonte: Os autores.
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No próximo vídeo-tutorial, os procedimentos metodológicos 
relacionados à abordagem quantitativa são discutidos. Esta abordagem 
considera fatores que possam ser quantificáveis mediante a utilização 
de ferramentas estatísticas. A escolha desta abordagem permite analisar 
a relação entre variáveis, generalização, causa e consequência, entre 
outras.

Assim, ao optar por esta abordagem, você precisará definir o 
método de pesquisa (dedutivo ou hipotético-dedutivo), o delineamento 
da pesquisa (de mercado, correlacional, dentre outros), a amostragem e 
as técnicas que serão utilizadas para obter os resultados. Vale ressaltar 
que a abordagem qualitativa, por considerar fatores quantificáveis em 
uma população ou amostra, resulta em dados generalizados.

Confira o mapa conceitual na próxima página e o vídeo-tutorial 
para entender as particularidades de cada um destes itens.

Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Abordagem Quantitativa

Neste capítulo, o leitor foi orientado quanto aos conceitos presentes 
na metodologia de um projeto de TCC e quanto às possíveis opções de 
abordagem para a sua pesquisa. No segundo e terceiro vídeos-tutoriais, 
discorremos sobre as características de uma pesquisa qualitativa e 
quantitativa, considerando que a escolha sobre umas dessas abordagens 
deva atender às necessidades do pesquisador com o intuito de atingir o 
objetivo estabelecido.

Com a metodologia definida no seu projeto, o próximo passo é 
redigir quais serão os resultados esperados ao final da pesquisa.

https://youtu.be/s0JFl56c8gs
https://youtu.be/s0JFl56c8gs
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Mapa conceitual de Pesquisa Quantitativa.
Fonte: Os autores.
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Capítulo 5 - Resultados esperados

Afinal, para que servem os resultados esperados? Este capítulo é 
destinado a uma das últimas partes do projeto de TCC, os resultados 
esperados, e fazemos uma breve exploração sobre essa seção que, 
embora muitas vezes curta, é importante para o seu projeto. Quando 
o pesquisador já preparou boa parte do projeto de TCC, leu bastante 
e escreveu sobre os seu arcabouço teórico e seus procedimentos 
metodológicos, ele precisa construir conjecturas sobre os possíveis 
resultados que a sua pesquisa trará. Por esse motivo, o pesquisador 
escreve sobre suas expectativas sobre o trabalho, mais especificamente, 
esta parte do trabalho serve para a descrição de resultados esperados, 
soluções e perspectivas que a pesquisa pretende alcançar. Em outras 
palavras, o autor relata como a pesquisa atuará sobre o problema 
levantado ou sobre as hipóteses listadas no início do projeto. Essas 
contribuições dependem da natureza do trabalho e podem variar de 
confirmações de teorias, compreensão de fenômenos, resolução de 
problemas, testagem de metodologias, melhoria de tecnologias até 
criação de patentes, produtos ou propriedades intelectuais.

Além disso, também é possível dissertar sobre restrições e 
limitações que são inerentes ao projeto, como restrições de tempo, 
recursos ou outras dificuldades que o pesquisador pode encontrar 
durante a pesquisa. 

A seguir, apresentamos o vídeo-tutorial e o mapa conceitual que 
identificam todo o caminho que você deve percorrer para delimitar essa 
seção.
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Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Resultados Esperados

Neste capítulo, discorremos sobre como estruturar a seção de 
resultados esperados. Na sequência, apresentamos como proceder com 
o cronograma do seu projeto para o próximo semestre.

https://youtu.be/QOv9pRmBrqk
https://youtu.be/QOv9pRmBrqk
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Mapa conceitual de Resultados Esperados.
Fonte: Os autores.
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Capítulo 6 - Cronograma

O capítulo a seguir apresenta a seção do cronograma, a última 
antes das referências bibliográficas. O cronograma é uma forma de 
organização das futuras etapas da pesquisa. A partir de uma tabela, 
há o planejamento dos próximos passos que o pesquisador dará para 
o prosseguimento de seu trabalho, respeitando os prazos definidos 
pelo orientador e pelas diretrizes que regem as normas de TCC de sua 
instituição. 

        Para o desenvolvimento do cronograma, é necessário identificar 
as tarefas essenciais para a realização do projeto de TCC, de forma a 
organizar as etapas da pesquisa, designando quanto tempo cada uma 
delas precisará para ser concluída. Dessa forma, cabe ao pesquisador 
conhecer quais são as prioridades do projeto, assim como os recursos 
necessários de cada tarefa.

 Ademais, o pesquisador precisa estabelecer os prazos de cada 
etapa da pesquisa, estimando, por exemplo, quanto tempo levará para 
que as etapas sejam concluídas, se uma etapa depende da finalização 
de outra e, se mais etapas serão realizadas simultaneamente. É de 
vital importância que os prazos sejam estabelecidos de maneira 
realista, considerando possíveis dificuldades que podem influenciar no 
andamento do projeto, como disponibilidade de recursos e ferramentas, 
tempo de aprovação pelo comitê de ética e possíveis atualizações no 
gerenciamento de tarefas.

DICA: O cronograma pode ser criado no Microsoft Word ou em 
outros programas de texto como o LibreOffice Writer, por exemplo. 
Há ainda recursos como Microsoft Project, Open Workbench, Gantt 
Project, Project Planner, SmartSheet, Tello e SCRUM que podem ser 
muito úteis para  auxiliar o pesquisador na criação de um cronograma e 
gerenciamento de tarefas.  

 Para saber mais sobre a função e criação de um cronograma, 
confira o vídeo-tutorial e o mapa conceitual a seguir.



33

TERMO DE LICENCIAMENTO:

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a 
partir do trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam 
o devido crédito sob termos idênticos. 

Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referênciados 
nesta obra não são cobertos pela licença.

Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Cronograma

 Neste capítulo, discutimos sobre a seção do cronograma, 
apresentando sua função, importância e alguns fatores que devem ser 
considerados para a sua criação. No capítulo a seguir, você verá como 
escrever o resumo do seu trabalho, assim como a sua versão em língua 
inglesa, ou seja, o abstract.

https://youtu.be/yoQpP-uNKuo
https://youtu.be/yoQpP-uNKuo


34

TERMO DE LICENCIAMENTO:

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não comerciais, desde que 
atribuam o devido crédito sob termos idênticos. 

Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referênciados nesta obra não são cobertos pela licença.

Mapa conceitual de Cronograma.
Fonte: Os autores.
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Capítulo 7 - Resumo e Abstract

Este capítulo apresenta diversas informações sobre como produzir 
um resumo e um abstract para o TCC 1. O resumo é um elemento pré-
textual muito importante que apresenta as principais ideias sobre o seu 
TCC, pois é por meio dele que os leitores terão um primeiro contato com 
as informações sobre a pesquisa. Ao escrever o resumo, é necessário 
utilizar uma linguagem clara e objetiva para expressar a ideia central do 
trabalho de forma sucinta. 

O resumo tem início com a apresentação do tema. Em seguida, 
deve-se identificar os objetivos da pesquisa destacando sua importância 
e relevância para a área de conhecimento estudada. O próximo passo 
deve trazer a fundamentação teórica, em que conceitos, definições e 
concepções são citadas, incluindo os autores e as datas de publicação 
das obras consultadas. Logo após, descrevemos a metodologia, com o 
tipo de pesquisa desenvolvida, os instrumentos e procedimentos de 
coleta que serão utilizados, o tipo de análise e/ou medição de dados 
que serão feitos e, por fim, os resultados esperados a serem atingidos 
na pesquisa. Ao final do resumo, escreva as palavras-chave utilizando os 
termos e/ou palavras que mais se destacam no trabalho. 

O abstract, por sua vez, é a tradução do resumo em uma língua 
estrangeira, ou seja, é a transcrição das informações do resumo da língua 
portuguesa para, geralmente, a língua inglesa. Essa parte é considerada 
um item obrigatório para o TCC e, ao realizar a tradução do resumo, as 
palavras devem dar sentido ao texto em inglês, além de seguir as mesmas 
regras de formatação e quantidade de palavras. Uma dica importante é 
deixar o resumo para ser escrito ao final do trabalho, assim você já terá 
uma visão geral da pesquisa e organizará todos os elementos necessários 
para escrever seu resumo e abstract. Vale lembrar que ele deve seguir 
as regras estabelecidas pela sua instituição de ensino e/ou seguir as 
normas da ABNT (2021). 

Neste capítulo, preparamos um mapa conceitual que ilustra 
e esclarece o caminho a ser percorrido na escrita do resumo, com 
indicações de itens que devem ser pensados na etapa de criação, 
produção e escrita desse gênero textual. 
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Mapa conceitual de Resumo e Abstract.
Fonte: Os autores.
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Além do mapa conceitual, preparamos um vídeo-tutorial com 
exemplos, dicas de sites e ilustrações para explicar as principais regras 
de formatação que podem ajudá-lo a estruturar a escrita do resumo e 
abstract.

Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Resumo e Abstract

Esperamos que, ao final deste capítulo, você consiga escrever o 
seu resumo e abstract para seu projeto de TCC. A apresentação inicial 
das informações contidas nesta etapa são um espelho do seu trabalho, 
então capriche e se dedique ao máximo para ter um bom resultado.

Agora, falta você aprender a como fazer as referências bibliográficas. 

https://www.youtube.com/watch?v=CA7DNk_OoYE
https://www.youtube.com/watch?v=CA7DNk_OoYE
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Capítulo 8 - Referências Bibliográficas

Neste capítulo, apresentamos as referências bibliográficas que um 
trabalho acadêmico deve conter. A fim de não correr o risco de plagiar 
outros trabalhos, é muito importante referenciar de onde saíram as 
informações que você apresentou na sua pesquisa. Veremos, então, o 
que são as referências bibliográficas e como você pode fazê-las.

No Brasil, as citações e referências a outros trabalhos devem 
seguir as normas da ABNT (2021). Segundo essas normas, a referência 
bibliográfica é a indicação de autores, título, edição, editora e data de 
qualquer obra citada no projeto de TCC. As normas da ABNT definem 
como as obras devem ser referenciadas dentro do texto e como as 
referências devem constar ao final do trabalho. Para cada tipo de 
publicação - artigo, capítulo de livro, periódico, sites, prontuários, teses 
e dissertações, dentre outros exemplos - há regras específicas de como 
referenciá-los. As normas da ABNT, atualmente em vigor, são a NBR 
6023/2018, e podem ser facilmente encontradas na internet, no site da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (www.abnt.org.br). Quando 
for referenciar ou citar algum trabalho em sua pesquisa, é importante 
observar as especificações de cada tipo de publicação.

Os principais tipos de trabalhos referenciados em um TCC são:
· Referência de livros:

ÚLTIMO NOME, Primeiros Nomes do Autor. Título do Livro. 
Edição. Local de publicação: Editora, ano.

· Referência de capítulo de livro:

ÚLTIMO NOME, Primeiros Nomes do Autor do capítulo. Título do 
Capítulo. In: ÚLTIMO NOME, Primeiros Nomes do Autor do livro. Título 
do livro. Edição. Local de publicação: Editora, Data. página inicial-final 
do capítulo ou parte, ou número do capítulo.

· Referência de trabalhos acadêmicos:

ÚLTIMO NOME, Primeiros Nomes do Autor. Título do trabalho. 
Data de entrega. Tese (Doutorado em...) (ou) Dissertação (Mestrado em...) 
(ou) Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em ...) – Universidade, 
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Cidade, data da defesa.

· Referências de artigos:

ÚLTIMO NOME, Primeiros Nomes do Autor. Título do artigo. 
Título do periódico, local de publicação, número do volume, número 
do fascículo, página inicial-final, data de publicação.

As referências podem ser feitas por você mesmo de forma manual. 
Porém, existem recursos tecnológicos para auxiliar o pesquisador a 
fazê-las automaticamente, como o Google Acadêmico, o MORE UFSC, o 
Mendeley, o EndNote, o Zotero, entre outros.

Uma dica importante é alertá-lo para ir anotando as referências 
assim que forem citadas  no corpo do trabalho para que nenhuma delas 
deixe de ser referenciada ao final do TCC. 

Os referenciais bibliográficos geralmente vêm em ordem alfabética, 
após as considerações finais e antes das seções dedicadas ao apêndices 
e anexos. As referências devem ser escritas com um espaçamento 
entre linhas simples (1,0) e com uma linha em branco separando uma 
referência da outra. Você pode destacar os títulos colocando-os em 
negrito, itálico ou sublinhado, mas você deve escolher apenas um estilo 
e seguir um padrão em todas as suas referências. O vídeo-tutorial e o 
mapa conceitual a seguir ilustram de forma concisa como referenciar as 
obras que compõem seu trabalho.

Assim, você poderá revisar o que acabou de ler e ver também 
exemplos de como escrevê-las. No vídeo você poderá ver também o 
passo a passo de como usar as ferramentas aqui mencionadas para o 
ajudar a fazer as referências automaticamente para o seu trabalho.

https://scholar.google.com.br
http://novo.more.ufsc.br/
http://ww.mendeley.com


40

TERMO DE LICENCIAMENTO:

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não comerciais, desde que 
atribuam o devido crédito sob termos idênticos. 

Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referênciados nesta obra não são cobertos pela licença.

Mapa conceitual de Referências Bibliográficas.
Fonte: Os autores.
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Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Referências Bibliográficas

Neste capítulo apresentamos o que são as referências bibliográficas 
e como elas devem ser feitas. As referências remetem a todas as obras e 
fontes que foram mencionadas no seu projeto de TCC. Para cada tipo de 
obra há informações obrigatórias que devem constar nas referências ao 
final do trabalho. Referências bem feitas são cruciais para o seu projeto, 
tanto de TCC 1, quanto de TCC 2.

No próximo e último capítulo vamos demonstrar como se gera um 
sumário automaticamente.

https://youtu.be/r8SURZv0aUg
https://youtu.be/r8SURZv0aUg
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Capítulo 9 - Sumário

Este capítulo apresenta o sumário de um projeto de TCC, que é a 
última parte pré-textual do trabalho. O sumário serve para indicar as 
seções e subseções que compõem o trabalho, além de indicar em qual 
página cada conteúdo se encontra. É nele que se apresenta  a numeração 
dos capítulos, seções e subseções do trabalho.

Ao fazer o sumário, a grafia dos capítulos, seções e subseções 
devem ser idênticas às utilizadas no texto do trabalho. Por exemplo, 
se o título METODOLOGIA estiver grafado em letras maiúsculas e em 
negrito, ele deverá vir da mesma maneira no sumário. Dois fatores muito 
importantes a serem considerados são que os elementos pré-textuais 
não devem constar no sumário. Por isso a contagem das páginas inicia-
se após a capa, a partir da folha de rosto. No entanto, a impressão dos 
números começa na primeira página dos elementos textuais, ou seja, na 
introdução.

Lembramos ainda que o título SUMÁRIO deve vir em fonte negrito; 
letras maiúsculas; localizado na parte superior da página e separado da 
lista que o sucede por uma linha em branco com espaçamento entre 
linhas 1,5. A numeração da seção deve ter alinhamento à esquerda. O 
título e o subtítulo (precedido de dois pontos confirmando sua vinculação 
ao título) sucedem o número da seção e devem estar alinhados pela 
margem do título de número mais extenso, considerando também os 
elementos pós-textuais. A paginação deve ser apresentada à margem 
direita, informando apenas o número da página inicial. Não deve ser 
inserido o pontilhado entre o título e o número da página (Consulta 
pública: Padrões UTFPR para Trabalhos Acadêmicos e Científicos, 2018).

Você sabia que você pode gerar o sumário no seu TCC 
automaticamente? Você pode fazer isso usando o Word, o Google Doc 
ou o LibreOffice. 

Para gerar o sumário usando o Word, você deve ir para a página 
inicial e, com o título selecionado, ir até o estilo, que fica na barra 
superior do Word,  e escolher: título 1. Para  as seções secundárias, você 
executa o mesmo procedimento,  porém, ao invés de escolher título 1 



43

TERMO DE LICENCIAMENTO:

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a 
partir do trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam 
o devido crédito sob termos idênticos. 

Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referênciados 
nesta obra não são cobertos pela licença.

no estilo, você seleciona o título 2. Quando houver seções terciárias, o 
mesmo procedimento é realizado. A diferença é que no estilo devemos 
selecionar título 3.

Ao terminar de escrever seu trabalho, você deve ir até a página 
seguinte ao resumo, buscar a aba de referências (na barra superior 
do Word) e, no canto superior à esquerda, procurar por sumário. Lá 
você procura pelo estilo de sumário que mais gosta e o seleciona.  
Automaticamente um sumário será gerado, com a paginação 
correspondente a cada seção. Você pode criar quantas seções que forem 
necessárias para o seu trabalho. Se você necessitar refazer o sumário 
porque incluiu mais texto ou uma nova seção, por exemplo, você deve 
selecionar seu sumário e, na aba referência, procurar por  atualizar 
sumário. Automaticamente o Word contará novamente as páginas e 
atualizará o seu sumário. 

Caso haja a necessidade de incluir legendas, como lista de tabelas, 
de siglas, de figuras, dentre outras possibilidades,  na aba de referências, 
você deve procurar por inserir legenda. Uma janela abrirá e você 
escolhe qual tipo de legenda quer incluir em seu trabalho: tabela, figura, 
gráfico, etc. Automaticamente essas legendas serão incluídas no corpo 
de seu trabalho. Para compilar essas legendas, que devem vir antes do 
seu sumário,  você deve ir a referências e escolher em inserir índice de 
ilustrações.  Uma nova janela será aberta e você deve escolher o estilo 
que deseja. Para cada legenda, você deverá abrir uma página única com 
a lista dos itens pertencentes a cada um desses itens. 

Agora vamos ver como funciona o sumário do Google Docs. O 
mesmo procedimento que usamos para o Word, se aplica para gerarmos 
o sumário do Google Docs. Selecione os títulos e subtítulos que deseja. 
Procure na barra de ferramentas uma janela com texto normal (fica ao 
lado do tipo de Fonte) e selecione o tipo de título que deseja incluir no 
sumário. Uma vez selecionados todos os títulos de suas subseções, você 
deve ir até a página na qual irá gerar o sumário.  Na barra superior do 
Google Doc, procure por inserir e, depois no final da janela, sumário. 
Escolha o estilo que deseja e clique nele. Pronto. Seu sumário será 
automaticamente gerado. Toda vez que necessitar refazer seu sumário, 
quando quiser atualizar uma nova versão do seu trabalho, é só repetir o 
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procedimento.
 O LibreOffice também oferece um recurso para inserir o sumário 

automaticamente. Os procedimentos são muito parecidos com os do 
Word e do Google Doc. Para quem deseja trabalhar com LibreOffice, 
sugerimos que você assista o tutorial P1-TCC/monografia/Formatação 
do texto e Títulos no LibreOffic, disponível em: <https://youtu.be/
SvWMXt-CRLk>

 Você sabia que você não precisa digitar seu projeto? Você pode 
poupar tempo e ditar o seu texto. Para ditar o texto, você vai até a barra e 
em ferramentas procure por digitação por voz. No canto esquerdo, uma 
outra janela abrirá: o microfone. Antes de acionar o microfone, escolha a 
língua na qual fará o ditado. Assim que você acionar o microfone, você vai 
ditando o texto para o Google Doc. Ele escreve automaticamente tudo o 
que for ditado para ele, inclusive pontos, vírgulas, interrogações, entre 
outros itens ortográficos. O recurso digitação de voz é excelente para 
pesquisadores que necessitam transcrever gravações, pois é só tocar 
seu áudio ou vídeo e acionar o microfone. Tudo que será dito nos áudios 
e vídeos será automaticamente transcrito. Porém, há a necessidade de 
revisar todo o texto escrito, pois inconsistências podem ocorrer.

Os detalhes sobre o sumário e como fazê-lo estão descritas também 
no nosso vídeo-tutorial, que você pode revisar o que acabou de ler e 
ver também exemplos de como fazê-los. O vídeo traz o passo a passo 
de como gerar automaticamente o seu sumário, como foi mencionado 
neste capítulo.

Clique no cartão para assistir à vídeo aula: Sumário

Neste capítulo apresentamos o que é sumário e como você pode 
gerá-lo automaticamente quando estiver escrevendo seu TCC.

https://youtu.be/SvWMXt-CRLk
https://youtu.be/SvWMXt-CRLk
https://youtu.be/rgEURqPuatk
https://youtu.be/rgEURqPuatk
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Mapa conceitual de Sumário.
Fonte: Os autores.
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Comitê de ética

Por questões éticas e legais, os projetos de pesquisa que envolvam 
coleta/geração de dados com seres humanos, independente da 
metodologia aplicada (questionários, entrevistas, testes, experimentos, 
observações, avaliações de prontuários ou bancos de dados) que 
viabilizem acesso ao participante,  devem ser submetidos ao comitê de 
ética de sua instituição (UNICAMP, s/d). 

Os projetos de pesquisa que envolvam seres humanos devem ser 
submetidos à Plataforma Brasil1. A Plataforma Brasil é uma base nacional 
e unificada de registros de pesquisas para todo o sistema CEP/Conep2. 
Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes 
estágios - desde sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela 
Conep, quando necessário - possibilitando inclusive o acompanhamento 
da fase de campo, o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais 
das pesquisas (quando concluídas). 

Como o TCC tem um curto período de tempo para sua realização, 
sugerimos que os projetos sejam vinculados a um projeto guarda-chuva 
do orientador que já esteja aprovado na plataforma. A submissão de seu 
TCC pode vir como uma emenda ao projeto maior. 

Por esse motivo, caso a sua pesquisa envolva seres humanos, 
consulte o Comitê de Ética de sua instituição, antes do projeto ser 
iniciado. 

1 Plataforma Brasil. Disponível em: https://plataformabrasil.saude.
gov.br/

2O Sistema CEP/Conep é formado pela Conep (instância máxima 
de avaliação ética em protocolos de pesquisa envolvendo seres 
humanos) e pelos CEP (Comitês de Ética em Pesquisa), instâncias 
regionais dispostas em todo território brasileiro.

https://plataformabrasil.saude.gov.br/ 
https://plataformabrasil.saude.gov.br/ 
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Considerações finais

Os gêneros acadêmicos mais comumente usados nas universidades, 
como artigos, resenhas, fichamentos, dissertações, teses, projetos de 
iniciação científica, projetos  de trabalho de conclusão de curso, trabalho 
de conclusão de curso, geralmente não são formalmente ensinados no 
ensino médio, por não fazerem parte do escopo desse nível de ensino. 
Infelizmente, os referidos gêneros também não são contemplados na 
maioria das grades curriculares dos cursos de graduação em geral, salvo 
raras exceções. Devido à escassez da oferta de disciplinas que possibilita 
o aprendizado dos letramentos acadêmicos dos alunos e pela carência 
de material didático acessível para todos, decidimos organizar o e-book 
Projeto de TCC: um guia prático. Com este projeto, proporcionamos aos 
alunos de graduação uma noção básica de como elaborar um projeto de 
trabalho de conclusão de curso. Esperamos ter contribuído para você 
conhecer mais detalhadamente o que é um projeto de TCC.

Agora que você já assistiu aos nossos vídeos-tutoriais, que tal 
organizar seu projeto de TCC com a ajuda do nosso checklist? Vamos lá?

Checklist

Para elaborar o seu projeto, acesse o checklist aqui!
Responda as perguntas e concomitantemente escreva seu projeto 

de TCC.

https://forms.gle/wJp2F5jFUK88sjRv9
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