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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

  

 

A partir do 1º semestre letivo de 2016, todo T.C.C. deverá ser acompanhado de um 

Trabalho com formatação para publicação. 

Na ocasião da entrega dos dois exemplares definitivos impressos e assinados do T.C.C. 

e de um CD com a mesma versão (em WORD e PDF), o graduando deverá entregar o Trabalho 

completo compactado de acordo com normas da disciplina, que deverá ser gravado no mesmo 

CD do trabalho, para ser publicado em Cadernos Técnicos.   

 

 COMO FORMATAR PARA PUBLICAÇÃO 

O trabalho deve incluir Introdução e Objetivos, Metodologias, Resultados e Discussão 

e Referências, e outros detalhes esperados em um documento que deverá ser divulgado na 

comunidade acadêmica como fotos, gráficos e tabelas. 

Compactar o seu T.C.C. para publicação requer sutileza e pode ser mais trabalhoso que 

um trabalho científico completo.  

 

 ORGANIZAÇÃO  

O Trabalho, em sua formatação para publicação, deverá ocupar, no mínimo, cinco e, no 

máximo, dez laudas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras. 

Deverá ser organizado em: Título, Autores, Resumo, Palavras-chave, Introdução e 

Objetivos, Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusões, Agradecimentos, Abstract, 

keywords e Referências. 

O texto deverá ser formatado em página A-4, com margens superior, inferior, esquerda 

e direita de 2,5cm.  

O texto deverá ter alinhamento justificado, espaçamento entre linhas simples e fonte 

ARIAL tamanho 10, exceto o título (que deve ter tamanho 12, centralizado e em negrito). 

O Título deve ser deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando 

a indexação e recuperação da informação. Se houver subtítulo, deve ser precedido de dois 

pontos, evidenciando a sua subordinação ao título. 

Após duas linhas (espaços) do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos 

Autores, o graduando, seu orientador e seus coorientadores, separados por ponto e vírgula, em 



    

 

 

 

 

fonte Arial, corpo 10, centralizados e grafados somente com as primeiras letras maiúsculas. 

Fazer chamada com número arábico sobrescrito para cada instituição, após o último sobrenome 

de cada autor, para indicar o endereço institucional e o eletrônico (e-mail) que virá em nota de 

rodapé. Os autores de uma mesma instituição devem ser agrupados em um único índice. 

O Resumo deve ser apresentado com parágrafo único, iniciado imediatamente abaixo 

da palavra Resumo (centralizada a duas linhas do nome dos autores), com no máximo 250 

palavras, com breves informações sobre a justificativa, objetivos, métodos, resultados e 

conclusões do trabalho.  

Logo após o Resumo, seguem-se as “Palavras - chave:”, no mínimo, três e, no máximo, 

cinco, expressões em português relacionadas ao tema do trabalho, separadas por “ponto”. 

Para a parte textual, a mesma será escrita em parágrafo único, com cada capítulo 

precedido de seu título em negrito, separado do próximo capítulo por um espaço simples. A 

seção Introdução deve conter, no máximo, 2000 (duas mil) palavras e deverá justificar o 

problema estudado, contendo citações da literatura utilizada. O último parágrafo da Introdução 

deve trazer, claramente, os objetivos do trabalho realizado. 

A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que se 

possa reproduzir os procedimentos utilizados e não deve exceder 2000 (duas mil) palavras. 

A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos, até o momento, 

preferencialmente apresentados na forma de Tabelas e/ou Figuras, sem limite de palavras. 

Podem, também, ser apresentados separadamente. 

Tabelas e Figuras devem ser apresentadas ao fim dos Resultados ou Resultados e 

Discussão, e devem apresentar qualidade necessária à boa reprodução, respeitando as mesmas 

normas do T.C.C.. Devem ser inseridas, em chamada, no texto do trabalho e numeradas com 

algarismos arábicos. É recomendável evitar a apresentação dos mesmos dados na forma de 

Figuras e Tabelas. 

A seção Conclusões deve ser elaborada com o verbo no presente do indicativo, em 

frases curtas, com base nos objetivos e resultados do trabalho. Não deve exceder 300 (trezentas) 

palavras;  

O Abstract deve ser apresentado como o resumo, com parágrafo único, iniciado 

imediatamente abaixo da palavra Abstract (centralizada, a duas linhas das conclusões), com no 

máximo 250 palavras.  

Logo após o Abstract, seguem-se as “Keyboards:”, no mínimo, três e, no máximo, 

cinco, expressões em inglês como no resumo, separadas por “ponto”. 



    

 

 

 

 

A seção Agradecimentos pode expressar os agradecimentos aos Órgãos ou Instituições 

que contribuíram para o desenvolvimento do Projeto (exceto os professores orientadores e 

coorientadores). Recomenda-se não exceder 50 (cinquenta) palavras. 

Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto do 

trabalho (na Introdução, na Metodologia e na Discussão), em ordem alfabética do sobrenome, 

pelo primeiro autor, de acordo com o modelo adotado para o T.C.C. do Curso de Graduação de 

Medicina Veterinária do UNIFESO e às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. 
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TÍTULO DO TRABALHO 

 

Nome Completo do Estudante1; Nome Completo do Professor Orientador2; Nome Completo 

dos Outros2 

 

Resumo 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no máximo 250 
palavras. 
Palavras-chave: Uma. Duas. Três. 
 

Introdução:  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (AUTOR, 
ano). 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. De acordo com 
Autor (ano), 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no máximo 2000 
palavras. O objetivo dessa pesquisa foi 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Metodologia: 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sem limite de palavras. 
 
Resultados e Discussão: 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx (Figura 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Tabela 
1)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxs sem limite de palavras xxxxxxxxxxxxx. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Graduando  xxxxxxxxx – email@ email.com  
2 Professor xxxxxxxxxxx – email@ e-mail.com  
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Figura 1- xxxxxxxx                             Tabela 1: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Conclusões ou Considerações Finais: 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx máximo 300 palavras. 
 

Abstract  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no máximo 250 
palavras. 
Keywords: Uma. Duas. Três. 
 
Agradecimentos: 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx máximo 50 palavras. 
 
Referências: 
 
 
ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (Org.). 
História dos jovens 2. São Paulo:Companhia das Letras, 1996. p. 7-16. 
 
BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a objetos. 
In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. Anais…São Paulo: 
USP, 1994. p. 16-29.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   


