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RESUMO

SOBRENOME, Iniciais. Título. nº. páginas. Trabalho de Conclusão de Curso. Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Curso Superior de Tecnologia em
_______________. Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista, Santos, ano.
Dados bibliográficos do trabalho no resumo: importante para o banco
de dados da Faculdade na internet. No corpo do trabalho, este parágrafo não é
necessário. Fazer arquivo separado para resumo com este parágrafo.
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1 INTRODUÇÃO
Nesta parte do trabalho, espera-se que o aluno faça a identificação do tema,
levando a compreensão de sua delimitação e dos termos chave de pesquisa. O
aluno apresentar o cenário de pesquisa (ou de estudo) contextualizado
desenvolvendo um posicionamento da situação atual.
Além disso, a introdução deverá ser dividida privilegiando alguns itens
essenciais apresentados a seguir.

1.1 JUSTIFICATIVA DO TEMA

O aluno deverá apresentar, de forma clara e objetiva, explicar a relevância
(s) do tema escolhido, relacionando-o com a área de formação.

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA

Margem:
superior: 3 cm
esquerda: 3 cm

O aluno deverá apresentar, de forma clara e objetiva, o problema da
pesquisa.

1.2.1 Hipóteses e Suposições

O aluno deverá apresentar, de forma clara e objetiva, as hipóteses
correspondentes à pergunta (em alguns casos, troca-se a palavra por suposições –
pesquisa qualitativa).

1.3 OBJETIVOS

O aluno deverá apresentar a seguir os objetivos pretendidos.

Margem direita e inferior:
2cm.
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1.3.1 Objetivo geral

Apresentar o objetivo mais geral do trabalho (ligado ao tema e à pergunta
de pesquisa.

1.3.2 Objetivos específicos

Aspectos ligados às etapas da pesquisa, ao fazer científico (o que e como
serão apresentados os dados do trabalho (em média, 3 objetivos).

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Tipo de pesquisa, instrumentos de avaliação etc.

1.5 ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA

É importante salientar que a introdução só será concluída após o término da
pesquisa. Revisões dos itens podem ser necessárias.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo começa a apresentação do referencial teórico que o aluno
selecionou para sua pesquisa.

2.1 TÍTULO
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3 TÍTULO (PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS)
Nomear de acordo com a pesquisa, exemplo: Materiais e Métodos)
Dependendo da pesquisa, desenvolve-se um capítulo demonstrando
procedimentos metodológicos e a amostra (dados).

3.1 TÍTULO

Texto

3.1.1 Título

Texto
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4 TÍTULO (ANÁLISE DOS RESULTADOS)

Capítulo da análise dos resultados.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O autor apresenta suas análises finais a respeito do tema e da pesquisa
feita. Ou ainda faz recomendações a respeito do assunto. Cada objetivo específico é
finalizado nesta etapa. Não acrescentar aspectos novos nas conclusões nem
quadros e tabelas. Tudo deve ter sido apresentado nos capítulos do trabalho.
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APÊNDICE A – Título
No apêndice, o aluno apresenta documentos (relatórios, questionários etc.) de
sua própria autoria.
Título centralizado, ordenado pelas letras do alfabeto.
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ANEXO A – Título
No anexo, o aluno apresenta documentos (relatórios, questionários etc.) de
autoria de terceiros que auxiliem na compreensão da pesquisa ou a complementem
quanto aos dados discutidos.
Título centralizado, ordenado pelas letras do alfabeto.

