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1. ESTRUTURA DO PRÉ-PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 

O Pré-projeto de TCC é composto por três partes:  

 Elementos PRÉ-TEXTUAIS - parte que antecede ao texto principal (anterior à 

Introdução). 

Capa (obrigatório - de acordo com o modelo) 

Folha de Rosto (obrigatório - contém elementos essenciais à identificação do trabalho) 

Resumo e palavras-chave (obrigatório - deve ser escrito em português e apresentar o 

máximo de 300 palavras) 

Sumário (obrigatório - consiste na enumeração, em algarismos arábicos, das principais 

divisões, seções e partes do trabalho acompanhadas dos respectivos números das 

páginas) 

 

 Elementos TEXTUAIS - compreende a parte central do texto, ou seja, o corpo do 

trabalho propriamente dito. 

Introdução e Revisão ATUALIZADA da Literatura (Somente periódicos 

INDEXADOS). 

Justificativa (Caracterização do Problema Proposto). 

Objetivos (Gerais e Específicos). 

Metodologia (Material e Métodos). 

Resultados esperados (Os resultados finais deverão ser apresentados no TCC). 

Cronograma de Execução do Projeto. 

 

 Elementos PÓS-TEXTUAIS - compreendem as referências e anexos do texto. 

Referências (obrigatória - deverão obedecer às Normas ABNT-6023 (Referências), 

disponível no endereço: http://www.abnt.org.br/). 

Anexos (obrigatório quando houver. Por exemplo: aprovação da Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA), um questionário validado por outro autor, uma lei, etc.). 

 

A numeração das páginas é iniciada na parte textual (INTRODUÇÃO) e segue até a 

última página da parte pós-textual. A parte pré-textual é contada, embora não numerada (com 

exceção para a capa, que não é contada, nem numerada). 
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Existem elementos que são obrigatórios na monografia e outros são opcionais. A seguir, 

encontram-se detalhadas cada uma das partes do Pré-Projeto de TCC, na ordem em que 

devem figurar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo da estrutura do Pré-Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

 

 

OBS: NÃO serão aceitos Projetos sem a estrutura descrita acima. Os 

tópicos podem ser colocados de forma corrida, sem a necessidade de 

um tópico por página. 
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2. APRESENTAÇÃO FÍSICA DO PRÉ-PROJETO (FORMATAÇÃO) 

O Pré-Projeto deve ser apresentado em Papel - A4 (21 cm x 29,7 cm), branco e de boa 

qualidade. Recomenda-se o uso de tinta preta para facilitar a reprodução.  

Fonte - “Times New Roman” 

Tamanho 14 para os títulos e subtítulos; 

Tamanho 12 para o texto; 

Tamanho 10 para figuras e tabelas. 

 

OBS: As impressões devem ser feitas somente em modo frente. 

 

 

3. MARGENS, ALINHAMENTOS E ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS  

As margens devem obedecer às especificações a seguir, permitindo a reprodução e a 

encadernação adequadas do trabalho: Margem superior e esquerda: 3,0 cm; Margem 

inferior e direita: 2,0 cm. 

O alinhamento do trabalho na folha de rosto deve ser do meio da mancha gráfica 

(espaço delimitado de impressão dentro de uma página) para a margem direita. O alinhamento 

do corpo do trabalho deve ser justificado. 

Espaçamento entre linhas deve ser de um e meio (1,5). Espaçamento simples (1,0) deve 

ser usado nas seguintes partes do trabalho: resumo, referências, legendas de figuras e 

tabelas. Espaçamento entre parágrafos é de 6pt antes e 6 pt depois. 

 

 

4. PAGINAÇÃO 

A numeração das páginas inicia-se no item INTRODUÇÃO, sendo a página 1, em 

algarismos arábicos, no canto superior direito da folha e termina na última folha do Pré-

Projeto TCC.  

OBS: Somente na página 1 (Introdução), o número deverá estar oculto. As páginas 

que antecedem a INTRODUÇÃO não são numeradas. 
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5.  NORMAS PARA CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

As citações bibliográficas no texto devem ser apresentadas de acordo com as normas da 

ABNT (Norma para Referências – 6023; Norma para Citações – 10520), vide ANEXO.   

 

 

6.  REFERÊNCIAS 

As referências correspondem às citações de obras apresentadas no texto, o que 

permite a identificação de um documento em seu todo ou parte, permitindo a facilidade de 

resgate pelo leitor interessado. Os elementos essenciais para a identificação de um documento 

e a forma como apresentá-los no texto devem estar de acordo com as Normas ABNT-1, 

disponível no endereço: https://gedweb.com.br/ufg/ (vide o item: NORMAS PARA 

REFERÊNCIAS).  

 

https://gedweb.com.br/ufg/
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UNVIERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

CURSO DE BIOTECNOLOGIA 

(Tamanho da letra 12, NEGRITO, espaçamento 1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO PRÉ-PROJETO TCC 
(Tamanho da letra 14 a 16, NEGRITO, espaçamento 1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO AUTOR 

(Tamanho da letra 16 a 20, NEGRITO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA - GO 

ANO 

(Tamanho da letra 12, espaçamento 1,5) 

CAPA 
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NOME DO AUTOR 

(Tamanho da letra 14, NEGRITO, espaçamento 1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TCC 

(Tamanho da letra 14, NEGRITO, espaçamento 1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-projeto apresentado na Disciplina de 

Iniciação à Pesquisa I como requisito básico 

para a apresentação do Trabalho de Conclusão 

do Curso de Biotecnologia. 

(Tamanho da letra 12, espaçamento simples) 

 

 

 

 

 

Orientador(a): 

Prof(a). Dr(a). (nome completo) 

 (Tamanho da letra 12, espaçamento 1,5) 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA-GO 

ANO 

(Tamanho da letra 12, espaçamento 1,5) 

FOLHA DE ROSTO 
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RESUMO 

(Tamanho da letra 14) 

 

 

SOBRENOME, INICIAIS NOME (ex: CELES, MRN). “Título do Pré-Projeto de TCC”. 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

Ano. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

(Tamanho da letra 12, espaçamento simples) 

 

 

Palavras-chave: xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx  

(Tamanho da letra 12) 

 

 

 

 

 

OBS: Resumo com máximo de 300 palavras. 
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1. INTRODUÇÃO 

A introdução é fundamental para permitir a definição e o entendimento sobre o assunto 

a ser abordado. Nesta seção podem ser abordados: a definição de termos e de conceitos base 

para o trabalho, a contextualização do tema e sua importância na atualidade, as lacunas 

existentes, dentre outros etc. Desta forma, as funções principais são demonstrar a necessidade 

do estudo e auxiliar na interpretação dos resultados. 

A literatura consultada deve ser atual e consistente em relação ao problema proposto. 

Os materiais de leitura sugeridos são livros, artigos de periódicos e revistas especializadas, 

material confiável disponível na internet, em sites de busca científica como o PUBMED 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), Google Acadêmico (www.scholar.google.com.br), 

Periódicos Capes (www.periodicos.capes.gov.br) e Scielo (www.scielo.br), além do que se 

encontra também disponível no acervo da Biblioteca da UFG. Durante o desenvolvimento do 

texto todos os trabalhos utilizados devem conter citações (vide o item: “NORMAS PARA 

CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS”). 

Uma revisão incompleta ou uma abordagem inconsistente do problema podem 

desqualificar o PRÉ-PROJETO de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), resultando em 

desperdício de tempo e de recursos. Durante a exposição na Introdução deve, também, ficar 

claro que o conhecimento já descrito na literatura ou as ações desenvolvidas até o presente 

momento não foram suficientes para a resolução do problema. Uma Introdução bem redigida, 

com argumentos bem elaborados obtidos de dados da literatura científica, facilita a elaboração 

da Justificativa, outro importante item do pré-projeto.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Justificativa no projeto de pesquisa é o convencimento de que a execução do 

trabalho é fundamental. O tema escolhido pelo autor e a hipótese levantada são de suma 

importância, para a sociedade, ou para alguns indivíduos, ou ainda para uma área específica 

do conhecimento. Quanto mais atuais os dados apresentados, maior o poder de 

convencimento de que a execução do projeto será importante para o crescimento do 

conhecimento científico. 

Para elaborar a justificativa do projeto deve-se buscar argumentos em defesa do 

trabalho, mostrar o porquê da escolha do assunto; qual a contribuição da pesquisa para o 

campo científico e social. A justificativa deve indicar: importância geral do tema; importância 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.scholar.google.com.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.scielo.br/
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do tema no contexto específico; contribuições teóricas que o trabalho pode trazer; possíveis 

respostas/soluções para problemas gerais e/ou específicos; possíveis modificações que 

poderão ser geradas a partir deste estudo.  

 

3. OBJETIVOS 

Os objetivos devem ser expressos de forma concisa e clara, em termos de respostas às 

questões relevantes levantadas sobre o problema proposto. 

Deve ser subdividido em objetivos gerais e específicos e serem redigidos em forma de 

tópicos com frases iniciadas por verbos no infinitivo (ex.: definir, identificar, demonstrar, 

caracterizar, selecionar, etc). 

• Objetivo geral: indicar de forma genérica qual objetivo deverá ser alcançado.  

• Objetivos específicos: relacionar os objetivos específicos com as metas propostas no 

projeto (um de cada tipo com verbos no infinitivo). 

Exploratório: descobrir, identificar, determinar 

Descritivo: descrever, apontar as características de, indicar 

Explicativo: analisar, explicar, quantificar 

O número de objetivos específicos não deve ser extenso, pois um número elevado de 

objetivos pode inviabilizar o cumprimento de todas as metas propostas. 

Exemplo: 

OBJETIVO GERAL 

Prover uma visão atualizada dos principais aspectos da forma digestiva da doença de 

Chagas (megaesôfago/megacólon), por meio de uma revisão atualizada da literatura 

cientifica sobre o tema. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descrever os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos nas manifestações 

digestivas da doença de Chagas; 

Apresentar as principais estratégias diagnósticas e terapêuticas vigentes para pacientes 

chagásicos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS (Metodologia) 

A metodologia desenvolvida deve estar de acordo com os objetivos propostos na 

pesquisa e seguir uma sequencia lógica de desenvolvimento do projeto. Deve apresentar, 

quando houver, o instrumental utilizado para coleta/geração de dados (questionário, 

entrevista, etc), a forma de avaliação (análise subjetiva / mensuração) e apresentação dos 

parâmetros analisados. Além disso, deverá conter a forma de tabulação, tratamento e análise 

dos resultados (Análise Estatística). 

Os materiais de leitura sugeridos devem ser mencionados nessa seção: livros, artigos de 

periódicos e revistas especializadas, material confiável disponível na internet, em sites de 

busca científica como o PUBMED (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), Google 

Acadêmico (www.scholar.google.com.br), Periódicos Capes (www.periodicos.capes.gov.br) 

e Scielo (www.scielo.br), além do que se encontra também disponível no acervo da Biblioteca 

da UFG. Durante o desenvolvimento do texto todos os trabalhos utilizados devem conter 

citações (vide o item: “NORMAS PARA CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS”). 

Exemplo: 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do presente estudo será realizado revisão da literatura científica 

com estratégia de busca definida. Serão utilizados artigos científicos originais, Teses e 

revisões indexadas nas bases de dados: U.S. National Library of Medicine (PubMed), 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), biblioteca virtual da USP e UNICAMP e 

Google acadêmico, elegendo-se estudos realizados em humanos e modelos experimentais.   

Os termos utilizados serão: 

Estratégia-1 Doença de Chagas (Chagas disease) + fisiopatologia (pathophysiology); 

Estratégia-2 Doença de Chagas (Chagas disease) + megaesôfago / megacólon 

(megaesophagus / megacólon). 

Estratégia-3 Doença de Chagas (Chagas disease) + diagnóstico (diagnosis); 

Estratégia-4 Doença de Chagas (Chagas disease) + tratamento (treatment). 

Além da utilização de artigos, serão consultados livros-texto de patologia, parasitologia, 

infectologia e terapia intensiva. Após a revisão de todo o conteúdo proposto será realizada 

uma discussão sobre o tema, com levantamento de dados atualizados destacando as 

principais manifestações digestivas apresentadas por pacientes chagásicos crônicos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.scholar.google.com.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.scielo.br/
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5. RESULTADOS ESPERADOS 

Neste tópico deve ser apresentada uma descrição sucinta dos resultados que se espera 

conseguir com os objetivos e a metodologia proposta.  

A descrição detalhada dos resultados finais deverá ser apresentada no TCC. 

 

6. ATIVIDADES/METAS 

Enumerar as metas a serem atingidas durante a execução do projeto. Descrever aonde 

quer chegar, qual o produto a ser alcançado que pode ser quantificado dentro de um prazo 

determinado. 

 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O Cronograma é a previsão de tempo que será gasto na realização do trabalho de 

acordo com as atividades e ou metas a serem cumpridas, definidas no item 6. As atividades e 

os períodos serão definidos a partir das características de cada projeto de pesquisa e dos 

critérios determinados pelo autor do trabalho. 

Os períodos podem estar divididos em meses e as atividades serão determinados por 

cada pesquisador. 

Exemplo: PERÍODO (ANO) 

ATIVIDADES/METAS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul  Ago Set Out Nov Dez 

Determinação do tema             

Revisão da literatura / 

Análise dos artigos 
            

Elaboração e correção do 

Pré-Projeto 
            

Entrega do Pré-Projeto             

Revisão da bibliografia e da 

literatura escolhida 
            

Análise e Descrição de 

Resultados 
            

Elaboração do Relatório 

Parcial de Atividades 
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Entrega do Relatório Parcial 

de Atividades 
            

Elaboração e correção da 

monografia do TCC 
            

Finalização e Apresentação 

do TCC 
            

 

 

REFERÊNCIAS 

Os elementos essenciais para a identificação de um documento e a forma como 

apresentá-los no texto devem estar de acordo com as Normas ABNT, disponível no endereço: 

https://gedweb.com.br/ufg/, (vide anexo: NORMAS PARA REFERÊNCIAS).  

Usar espaçamento simples em uma mesma referência e deixar espaço 1,5 entre uma e 

outra. O título “REFERÊNCIAS” não é numerado, deve ser centralizado e estar em caixa alta 

e negrito. Anexo a esse texto segue o documento da Biblioteca UFG com informações sobre 

como acessar as Normas ABNT para elaboração das citações e referências. 

 

OBS: Não usar numeração sequencial nas referências.   

 

 

 

 

 

 

https://gedweb.com.br/ufg/

