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ANEXO III: DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO FINAL DE CURSO2 

 

O Trabalho Final de Curso (TFC) caracteriza-se pela unicidade e delimitação do tema e 

pela profundidade do tratamento, e não por sua eventual extensão e generalidade. 

 

A) FORMATAÇÃO DO TFC 

O TFC deverá seguir as seguintes regras gerais de apresentação: 

I - Formato:  

Recomenda-se que os trabalhos sejam apresentados em papel branco, A4 (21 cm x 29,7 

cm), com impressão na frente e no verso da folha, na cor preta, exceção feita às ilustrações. Quanto 

à digitação, a recomendação é que o documento seja elaborado nas fontes Times New Roman ou 

Arial, no tamanho de letra número 12 para o texto, exceção feita às citações com mais de três 

linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas, as quais poderão ser escritas 

em um tamanho menor. 

II - Margem e espacejamento:  

Margem: Esquerda e superior = 3,0 cm; Direita e inferior = 2,0 cm. 

Espacejamento: O texto deve ser impresso com espaço 1,5 entre linhas. 

Resumos, notas, citações com mais de três linhas, referências, legendas das ilustrações e 

tabelas, ficha catalográfica, natureza e objetivo do trabalho contendo nome da instituição e área de 

concentração, devem ser apresentados com espaço simples entre linhas; 

Os títulos das seções devem ser separados do texto que os precede por dois espaços 

duplos e do texto que os sucede por um espaço duplo; 

O recuo do texto nos parágrafos comuns, de acordo com a NBR 14724, deve ser de 2 

cm da margem e nas citações com mais de três linhas o recuo deve ser de 4 cm. 

III - Indicativos de seção e numeração progressiva:  

As indicações para ordenação das seções devem seguir a NBR 60243. Nos documentos, 

as seções são apresentadas em primárias, secundárias, terciárias etc., respectivamente. Na 

numeração das seções deve-se considerar as seguintes orientações: 

a) Empregar algarismos arábicos na numeração; 

b) Limitar-se até a quinária subseção; 

c) As seções primárias iniciam-se com o algarismo 1; 

d) As seções secundárias e as subseqüentes devem ser numeradas, repetindo-se o 

algarismo da seção primária, acompanhado de nova numeração, separado por ponto;  
                                                 

2 Diretrizes elaboradas a partir da adaptação do texto: BERNARDES, M. E. M. ; JOVANOVIC, M. L.. A Produção de Relatórios 
de Pesquisa. 1. ed. Jundiaí - SP: Fontoura, 2005. v. 1. 192 p. 
3 ABNT. NBR 6024: Numeração progressiva das seções de um documento – Procedimento. Rio de Janeiro, 1989. 
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e) As seções primárias são consideradas as principais divisões do trabalho, devendo 

iniciar em folha distinta, ao passo que as seções subseqüentes devem ser apresentadas logo abaixo, 

seguindo o espaçamento necessário; 

f) Tabelas, figuras ou ilustrações entre outros devem ser intercaladas no texto, logo após 

serem citadas pela primeira vez, sendo numeradas em algarismos arábicos, seqüencialmente; 

g) Os títulos das seções são destacados gradativamente, usando-se racionalmente os 

recursos de negrito, itálico ou grifo, letra maiúscula ou versal etc.; 

h) Os títulos sem indicativo numérico, como listas de ilustrações, sumário, resumo, 

referências e outros, devem ser centralizados. 

IV – Paginação:  

A paginação do trabalho inicia-se a partir da primeira folha do texto, ou seja, a partir da 

introdução do trabalho. As folhas anteriores ao texto, as que compõem os elementos pré-textuais 

são somente contadas e não numeradas. Uma vez iniciada a numeração das páginas, todas as demais 

devem ser paginadas, incluindo referências, apêndices e anexos. 

A numeração é feita em algarismos arábicos. No anverso da folha – na sua parte frontal 

– a numeração é posicionada no canto superior direito, a 2 cm da borda superior. No verso da folha 

– na sua parte posterior – a numeração é posicionada no canto superior esquerdo, a 2 cm da borda 

superior. Caso o trabalho tenha mais de um volume, a seqüência numérica deve ser mantida, do 

primeiro ao último volume. 

V – Citações:  

As citações devem seguir a NBR 105204 que especifica os critérios para uso de 

informações retiradas de outros autores. 

VI - Siglas, equações e fórmulas, ilustrações e tabelas: 

a) Para fazer uso das siglas deve-se considerar que na primeira vez em que a informação 

aparecer no texto ela necessita ser feita de forma completa, acompanhada da sigla entre parênteses. 

A partir da identificação do termo completo, pode-se fazer uso da sigla sem retomar a informação 

completa.  

b) As equações e fórmulas devem aparecer destacadas do texto; quando destacadas do 

parágrafo, devem ser centralizadas e, se necessário, numeradas. Quando fragmentadas devido ao 

tamanho ser maior ao espaço designado à impressão, deve-se interromper antes dos sinais de 

igualdade ou sinais que demonstram cálculos específicos. 

c) São consideradas ilustrações os desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, relatos entre outros. A indicação da ilustração 

                                                 

4 ABNT. NBR 10520: Informação e documentação – Apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002. 
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deve antecedê-la acompanhada da palavra que a designa, seguida do número em algarismo arábico 

que ocupa na seqüência de apresentação, acompanhada do título ou legenda de forma clara e breve. 

A ilustração deve ser inserida no texto o mais próximo possível do trecho a que se refere, 

facilitando a compreensão do leitor. 

d) As tabelas devem seguir a apresentação das informações estatísticas, de acordo com o 

IBGE.  

 

B) ESTRUTURA DO TFC 

O TFC deverá ter a seguinte estrutura: 

I - Elementos Pré-Textuais: 

1.1) Capa: Considera-se a capa como sendo um elemento obrigatório que tem como 

função proteger o documento externamente, contendo informações indispensáveis à sua 

identificação. As informações devem seguir a seguinte ordem:  

a) Nome da instituição: letra maiúscula, centralizada; 

b) Nome do autor: letra maiúscula e minúscula, centralizados; 

c) Título: todas as letras em maiúscula e negritadas, centralizado; 

d) Subtítulo (se houver): letras maiúsculas e minúsculas, sem negrito, diferenciando-se 

do título, precedido de dois pontos; 

e) Número de volume (se houver mais de um): letras maiúscula e minúscula, 

centralizado; 

f) Local da instituição onde será apresentado: letras maiúscula e minúscula, 

centralizado; 

g) Ano de depósito: centralizado. 

Caso não haja alguns desses itens, como exemplo o subtítulo e o número de volume, 

deve-se passar para item subseqüente. 

1.2) Lombada: É considerado um elemento opcional que deve seguir a NBR 122255. 

Este elemento deve ser considerado quando o relatório de pesquisa for apresentado na forma de 

encadernação. Devem constar o nome do autor e o título do trabalho, nesta ordem,   impressos 

longitudinalmente e de forma legível, iniciando do alto para o pé da lombada. Também devem 

constar os elementos numéricos no pé da lombada, como exemplo o ano de entrega e volume, caso 

haja. 

                                                 

 
5 ABNT. NBR 12225: Títulos de lombada – Procedimento. Rio de Janeiro, 1992. 
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1.3) Folha de rosto: Considera-se a folha de rosto como sendo um elemento obrigatório 

e deve ser apresentada levando-se em conta o seu anverso, parte da frente da folha, e o seu verso, 

parte posterior da folha. 

No verso da folha de rosto deve conter a ficha catalográfica, elaborada de acordo com o 

Código de Catalogação Anglo-Americano vigente.  

No anverso da folha de rosto, devem constar:  

a) Nome do autor: letra maiúscula e minúscula, centralizado; 

b) Título do trabalho: todas as letras maiúsculas e negritadas, centralizado; 

c) Subtítulo (se houver): letra maiúscula e minúscula, sem negrito, diferenciando-se do 

título, precedido de dois pontos; 

d) Número de volumes (se houver mais de um): letras maiúscula e minúscula, 

centralizado; 

e) Natureza e objetivo do trabalho, nome da instituição a ser entregue, área de 

concentração e nome da instituição: texto explicativo que 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; 

f) Nome do orientador e do co-orientador (caso haja): letra maiúscula e minúscula, 

inserido na caixa de texto, logo abaixo do texto explicativo; 

g) Local da instituição a ser apresentado: letra maiúscula e minúscula, centralizado; 

h) Ano de depósito: centralizado. 

1.4) Dedicatória(s): É um elemento opcional onde o autor presta homenagem ou dedica 

o trabalho elaborado. 

1.5) Agradecimento(s): É um elemento opcional onde o autor registra seus 

agradecimentos às pessoas que colaboraram de maneira relevante para a execução do trabalho. 

1.6) Epígrafe: É um elemento opcional onde o autor inclui em sua obra pensamentos ou 

citações que se relacionem ao assunto tratado, devendo ser seguida da indicação de autoria. 

1.7) Resumo: É um elemento obrigatório, constituído de uma seqüência de frases 

concisas e objetivas, em forma de texto escrito na língua portuguesa. Sugere-se ressaltar os 

objetivos, métodos empregados, resultados e conclusões. O resumo deve ser redigido em parágrafo 

único e conter entre 200 e 500 palavras, seguido de pelo menos três palavras representativas do 

conteúdo do trabalho (palavras-chave ou descritores). Deve ser elaborado de acordo com a norma 

NBR 60286. 

                                                 

6 ABNT. NBR 6028: Resumos – Procedimentos. Rio de Janeiro, 1990. 
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1.8) Sumário: É um elemento obrigatório que contém as seções primárias e 

subseqüentes acompanhadas dos números das páginas do texto. Deve ser elaborado de acordo com 

a norma NBR 60277. 

 

II) Elementos Textuais:  

2.1) Introdução: A introdução é a parte inicial do texto, devendo 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. 

2.2) Desenvolvimento: É considerada a parte principal do trabalho onde são 

apresentadas as seções e subseções necessárias para compor a pesquisa no campo teórico e 

empírico. Fazem parte do desenvolvimento o histórico do problema, a metodologia de pesquisa, o 

processo e a análise dos resultados da pesquisa, relacionando a parte teórica e a parte prática, 

quando houver. Os capítulos ou seções devem ser compostos de acordo com a necessidade do autor 

em comunicar o processo de pesquisa, no entanto a organização do trabalho deve contemplar os 

seguintes itens:  

− Problematização: contextualização, delimitação do problema de pesquisa e 

apresentação dos objetivos; 

− Fundamentação teórica: aspectos pedagógicos, psicológicos, de competências e de 

conteúdos; 

− Proposta de ensino: descrição da proposta de ensino a ser desenvolvida; 

− Relato e análise da experiência pedagógica desenvolvida durante o Estágio 

Curricular. 

2.3) Considerações finais: Trata-se da parte final do texto onde o autor apresenta as 

suas considerações em relação aos objetivos e hipóteses da pesquisa. 

 

III) Elementos Pós-Textuais: 

3.1) Referências: É um elemento obrigatório composto pelo conjunto padronizado de 

elementos descritivos retirados de um documento, utilizando-se a indicação individual de cada um 

deles. Diz respeito aos livros, revistas, documentos diversos citados no trabalho. Deve seguir a 

padronização indicada pela NBR 60238 em vigor. 

                                                 

7 ABNT. NBR 6027: Sumário – Procedimento. Rio de Janeiro, 2003. 
8 ABNT. NBR 6023: Informações e documentação – Referência – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
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3.2) Glossário: Elemento opcional que consiste em listagem, em ordem alfabética, de 

palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou sentido obscuro, utilizadas no texto, 

acompanhadas das respectivas definições. 

3.3) Apêndices: Elemento opcional que reúne o conjunto de elementos elaborados pelo 

autor que visam complementar sua argumentação no desenvolvimento do trabalho. São indicados 

por letras maiúsculas consecutivas e pelos respectivos títulos.  

3.4) Anexos: Elemento opcional que reúne o conjunto de documentos não elaborados 

pelo autor e que servem de fundamentação, comprovação e ilustração para o desenvolvimento do 

trabalho. São apresentados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


