
Estrutura do Trabalho Final de Curso
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Pré-texto

Capa (obrigatório)

Deve constar e na seguinte ordem:
• Nome da instituição (letra maiúscula, centralizada);
• Nome completo do autor (letra maiúscula e minúscula, centralizados);
• Título  do  trabalho:  descrito  de  forma  a  estabelecer  o  assunto  e  até  a

intenção  do  aluno  com  o  trabalho  (todas  as  letras  em  maiúscula  e
negritadas, centralizado);

• Subtítulo,  quando houver (letras maiúsculas e minúsculas, sem negrito,
diferenciando-se do título, precedido de dois pontos);

• Número de volume, se houver mais de um (letras maiúscula e minúscula,
centralizado);

• Local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado (letras maiúscula
e minúscula, centralizado);

• ano de conclusão do trabalho (centralizado).

Folha de Rosto (obrigatório)

Contém os elementos essenciais à identificação do trabalho, levando-se em conta a parte da
frente da folha e o seu verso.  Os elementos da parte da frente da folha devem figurar na seguinte
ordem:

• Nome completo do autor  (letra maiúscula e minúscula, centralizado);
• Título principal do trabalho (todas as letras maiúsculas e negritadas, centralizado);
• Subtítulo, quando houver (letras maiúsculas e minúsculas, sem negrito, diferenciando-se do

título, precedido de dois pontos);
• Número de volume, se houver mais de um (letras maiúscula e minúscula, centralizado);
• Nota explicativa, a qual refere-se à natureza e objetivo do trabalho, nome da instituição a ser

entregue, área de concentração e nome da instituição (deve ser digitado em caixa de texto,
justificado, com espaço entre linhas simples, com letra de número 12 e com recuo de folha à
esquerda);

• Nome do orientador e do co-orientador, caso haja (letra maiúscula e minúscula, inserido na
caixa de texto, logo abaixo do texto explicativo);

• Local  (cidade)  da  instituição  onde  deve  ser  apresentado  (letras  maiúscula  e  minúscula,
centralizado);

• ano de conclusão do trabalho (centralizado).

Dedicatória (opcional)

Página onde o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho.

Agradecimentos (opcional)

Deve ser dirigido àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do
trabalho, restringindo-se ao mínimo necessário.



Epígrafe (opcional)

O autor inclui em sua obra pensamentos ou citações que se relacionem ao assunto tratado,
devendo ser seguida da indicação de autoria.

Resumo (obrigatório)

É um texto de um só parágrafo, contendo no máximo 500 palavras, em que são
apresentados por meio de frases concisas e objetivas o seguinte: o objetivo geral, a teoria tratada, a
metodologia utilizada e os resultados esperados e/ou alcançados. Deve-se evitar citações de autores,
fórmulas,  abreviaturas,  equações  e  etc.  Se  imprescindíveis,  as  mesmas  devem ser  escritas  por
extenso.  Deve,  ainda,  ser  seguido das  palavras  representativas do conteúdo do trabalho,  isto  é,
palavras-chave.

Sumário (obrigatório)

Enumeração das principais divisões, seções e outras partes do trabalho, na ordem e grafia que as
mesmas se sucedem no texto, acompanhadas do número da página.



Texto

Introdução

Aqui será apresentado o tema, o problema a ser pesquisado, os objetivos do trabalho final de
curso e a justificativa. É a parte inicial onde se expõe o argumento, os objetivos do trabalho e o
modo de tratar o assunto.

Na introdução o aluno escolherá uma área do conhecimento e fará um recorte a respeito do
tema a ser estudado, apresentando informações a respeito da natureza do trabalho, por meio de uma
revisão da literatura (revisão bibliográfica), bem como a justificativa para a realização do mesmo.
Além disso, na introdução o aluno deve apresentar uma justificativa que contemple porque e para
quem o seu trabalho é importante.

Em outras palavras, a introdução deve conter a apresentação geral do trabalho nos seguintes
aspectos: 

• Definição do assunto do trabalho; 
• Delimitação do fenômeno tratado; 
• Situação do fenômeno no tempo e no espaço; 
• Demonstração da importância do fenômeno; 
• Justificativa da escolha do fenômeno; 
• Definição da terminologia empregada no texto;
• Indicação da metodologia usada na elaboração do trabalho e as considerações que o autor

identificar como relevantes.

Objetivos: o Trabalho Final de Curso deve possuir o objetivo geral e os objetivos específicos. 

O objetivo geral: define o propósito do trabalho e pode ser formulado a partir do
problema de pesquisa.

Os objetivos específicos: detalham o objetivo geral e estabelecem como o  trabalho será
desenvolvido. São ações específicas a serem executadas para que o objetivo geral seja atingido. Em
outras palavras, tais objetivos tornam operacional o objetivo geral, indicando exatamente o que será
realizado no trabalho.

Justificativa: Nesta  etapa  o  autor deve refletir  sobre  “o  porquê?”  da  realização  do  trabalho,
procurando identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e sua importância face a outros
temas. Pergunte a você mesmo: 

O tema é relevante e se é porquê? 
Quais os pontos positivos que você percebe na abordagem proposta? 
Que vantagens e benefícios você pressupõe que seu trabalho deve proporcionar? 

A justificativa deve convencer, a quem for ler o  trabalho, com relação a importância e a
relevância do trabalho proposto. Em outras palavras,

A justificativa  é  uma exposição  sucinta,  porém completa,  das  razões  de  ordem teórica  e  dos
motivos de ordem prática que tornam importante a realização do trabalho.



Revisão Bibliográfica: Uma das etapas mais importantes de um trabalho final de curso é a revisão
de literatura. A revisão de literatura refere-se à  fundamentação teórica que o autor adotará para
tratar o tema e o problema abordado. Por meio da análise da literatura publicada, o autor traçará um
quadro  teórico  e  fará  a  estruturação  conceitual  que  dará  sustentação  ao  desenvolvimento  do
trabalho.

A revisão  de  literatura  resultará  do  processo  de  levantamento  e  análise  do  que  já  foi
publicado sobre  o  tema  e  o  problema escolhido  para  ser  enfocado  no trabalho  final  de  curso.
Permitirá um mapeamento de quem já escreveu e o que já foi escrito sobre o tema e/ou problema.

É  o  estado  da  arte  introdutório,  que  no  trabalho  acadêmico  objetiva  levar  o  autor à
construção do conhecimento a respeito do tema proposto, por meio de informações oriundas de
diferentes fontes.

A revisão de literatura contribuirá para:

• Obter informações sobre a situação atual do tema ou problema estudado;
• Conhecer publicações existentes sobre o tema e os aspectos que já foram abordados;
• Verificar as opiniões similares e diferentes a respeito do tema ou de aspectos relacionados ao

tema ou ao problema.

Metodologia: A metodologia é parte fundamental para o desenvolvimento do trabalho  final  de
curso e visa esclarecer os caminhos que foram percorridos para se chegar aos objetivos propostos.

Conclusão (Considerações finais)

A Conclusão é um elemento importante para a compreensão do conjunto do trabalho. Para maior
clareza  do  trabalho,  neste  item  se  reapresentam,  de  modo  ordenado,  as  conclusões  parciais,
correspondentes aos objetivos e  ao problema  estudado,  que foram elaborados na introdução do
trabalho.

Deve apresentar, como elementos mínimos, uma retomada das principais ideias tratadas nas
seções  anteriores,  a  repetição das  questões  levantadas  ou das  conclusões  obtidas  e,  finalmente,
palavras de encerramento do trabalho. 

Importante:  nenhuma  nova  informação  deve  ser  apresentada  na  conclusão.  Os  conteúdos  da
introdução e  da conclusão,  apesar  de aparente proximidade,  não devem se repetir;  essas  partes
constituem uma espécie de “negativo” uma da outra. De outra forma,

a primeira enuncia sobre o que tratará o trabalho e como o fará.

a segunda retoma, pelo conteúdo, o que concluíram as discussões.

Ainda na Conclusão o autor avalia os resultados obtidos e pode propor novas possibilidades
de trabalho na área. 

Como  parte  final do texto,  deve encerrar,  de forma clara,  as deduções  levantadas  ao longo da
discussão  do tema sem apresentar  dados  quantitativos.  Quando julgar  necessário,  o  autor  pode
apresentar recomendações que são sugestões de ações a serem seguidas no futuro.



Pós-texto

Referências (obrigatório)

Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua
identificação individual, conforme as normas ABNT em vigor, mesmo quando mencionados em
notas de rodapé. 

As referências dos documentos devem ser apresentadas em ordem alfabética.  Deve-se usar
o termo  Referências para indicar todos os trabalhos citados no texto, inclusive os eletrônicos. A
designação  Referências  Bibliográficas pode  ser  utilizada  quando  os  documentos  citados  se
restringirem aos documentos convencionais, sem a inclusão dos eletrônicos.

Glossário (opcional)

Consiste  em listagem,  em ordem alfabética,  de  palavras  ou  expressões  técnicas  de  uso
restrito ou sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições.

Apêndice (opcional)

Texto ou documento elaborado pelo autor  a  fim de complementar  sua argumentação  no
desenvolvimento  do  trabalho.  A paginação  deve  dar  seguimento  à  do  texto  principal  e  sua
identificação deve ser feita por letras maiúsculas consecutivas e respectivos títulos.

Anexo (opcional)

Texto ou documento não elaborado pelo autor que serve de fundamentação, comprovação e
ilustração  para  o  desenvolvimento  do  trabalho.  A paginação  deve  dar  seguimento  à  do  texto
principal.  Sua  identificação  deve  ser  feita  por  letras  maiúsculas  consecutivas,  travessão  e
respectivos títulos.



Redação do Trabalho Final de Curso

O Trabalho Final de Curso deverá ser redigido utilizando uma linguagem técnica (acadêmica e
didática) de forma impessoal e sempre com verbos no infinitivo. Ou seja,

Quando se diz que um verbo está no infinitivo impessoal, isso significa que ele apresenta sentido
genérico  ou  indefinido,  não relacionado  a  nenhuma pessoa,  e  sua  forma é  invariável.  Assim,
considera-se apenas o processo verbal.

Dessa forma, nunca opte por proferir enunciados semelhantes a estes:

A ocasião não é propícia para se fazer amizades.

Esse não é o momento para se dizer bobagens.

Retificando tais enunciados, temos:

A ocasião não é propícia para fazer amizades.

Esse não é o momento para dizer bobagens.

Destacamos  aqui  alguns  aspectos  que  devem  fazer  parte  da  redação  de  um  trabalho
científico: 

• clareza e objetividade; 
• linguagem direta, precisa e acessível; 
• frases curtas e concisas, e simplicidade, evitando-se estilo prolixo, retórico ou confuso.

No aprofundamento  teórico,  bibliográfico  e  metodológico  acerca  do tema e  do objetivo
proposto para o trabalho lembre-se de apresentar o relato de outros autores numa ordem lógica,
separando subtítulos de conteúdos diversos e elaborando frases de ligação.

Neste  sentido,  ressaltamos  sobre  a  importância  das  citações  bibliográficas,  já  que  estas
possibilitam distinguir  o  que é  redação do autor  do trabalho e  o que  é  parafraseado de outros
autores. 


