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1 APRESENTAÇÃO 

 

O TCC consiste em um documento que apresenta o resultado de estudo, 

devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, sendo obrigatória a sua 

realização sob a orientação de um orientador” (ABNT 14724: 2011a). 

O TCC é uma atividade acadêmica obrigatória que sistematiza o 

conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado ao campo da formação em 

Odontologia. Ele é uma exigência do Conselho Nacional de Educação, resolução 

CNE/CES n.3, de 19/2/2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia. No art. 12 da referida 

resolução lê-se: “Para conclusão do Curso de Graduação em Odontologia, o 

acadêmico deverá elaborar um trabalho sob orientação docente”. 

Para o curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera, o TCC poderá 

consistir de um trabalho fundamentado na literatura científica do tipo revisão 

de literatura, revisão de literatura com relato de caso clínico, pesquisa ou 

trabalho desenvolvido pelo aluno em decorrência de programas de iniciação 

científica, de extensão e de ensino. O TCC deverá ser elaborado, 

individualmente, de acordo com as normas descritas nesse manual, sob a 

orientação e avaliação docente. 

Os objetivos do TCC são: 

I. Sistematizar o conhecimento produzido pelo aluno sobre um tema 

fundamentado na literatura científica, mediante supervisão, orientação e 

avaliação docente  

II. Propiciar ao aluno um momento destinado à realização de um trabalho 

decorrente de sua produção intelectual, com a utilização de metodologia 

científica  

III. Oportunizar a reflexão, o questionamento, a reavaliação e a 

atualização curricular do aluno 

 

2 REGISTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 

O (A) estudante será acompanhado (a) pelo (a) professor (a) orientador (a) 

no desenvolvimento do seu TCC durante os 7º, 8º, 9º e 10º períodos. A cada 

semestre, o (a) estudante deverá preencher o Relatório das atividades realizadas, 

segundo modelo fornecido pelo docente responsável pelo TCC. O relatório deverá 

ser o instrumento de registro das ocorrências ao longo do desenvolvimento do 
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TCC e do andamento do trabalho (etapas concluídas, etapas em andamento, 

problemas ou dificuldades encontradas e atividades desenvolvidas nas reuniões 

de orientação). Seu preenchimento será de responsabilidade do (a) estudante, 

que deverá coletar a assinatura do (a) professor (a) orientador (a). O relatório 

poderá ser utilizado para justificar o pedido de substituição de orientação pelo 

(a) estudante ou de desistência de orientação pelo (a) professor (a). Esse relatório 

poderá ser utilizado a qualquer momento, nas situações de 

substituição/desistência de orientação e deverão ser entregues juntamente com 

o trabalho, ao final de cada semestre, do 7º ao 10 semestre. 

 

3 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

O TCC deverá ser desenvolvido em 4 fases, correspondente aos 4 últimos 

semestres do curso, como descrito a seguir. 

 

3.1 TCC – Fase 1 / Pré-Projeto  

O pré-projeto tem por objetivo iniciar o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Esta fase ocorrerá no 7º semestre letivo do curso, onde o aluno deverá realizar 

a escolha do Orientador, seleção do Tema (Título Provisório), Introdução, 

Revisão da Literatura (com no mínimo 10 referências), Proposição, Material e 

Método e Referências (estilo Vancouver). 

Nesta fase o aluno deverá entregar o trabalho escrito, impresso (Na 

recepção da Clínica de Odontologia, em data a ser definida e divulgada 

semestralmente) e por meio digital no e-mail odontologia@ibirapuera.edu.br e 

apresentar a evolução do trabalho, por meio de exposição oral, durante a 

Jornada Científica do Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera, que é 

realizada na semana anterior às provas institucionais finais. 

O trabalho escrito e a apresentação oral serão avaliados por banca 

examinadora, que será constituída por dois avaliadores, com titulação mínima 

de mestre, devendo sua formação ser definida pelo colegiado do curso. 

Não haverá aprovação ou reprovação na fase do pré-projeto. A partir 

desta atividade, será gerada uma nota, emitida pelos avaliadores selecionados, 

que valerá como o “Projeto Integrador”, nota que valerá para todas as disciplinas 

presenciais em que o aluno estiver cursando. Caso o aluno seja retido no 

semestre, este deverá realizar o Pré-Projeto novamente, nos mesmos moldes.  

 

 

mailto:odontologia@ibirapuera.edu.br
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3.2 TCC – Fase 2 / Projeto 

O projeto do Trabalho de conclusão de curso tem por objetivo avaliar a 

maturidade do aluno na área de conhecimento e andamento do TCC. Esta fase 

ocorrerá no 8º semestre letivo do curso, onde o aluno deverá realizar a 

continuação da redação da Introdução, Revisão da Literatura (com no mínimo 

20 referências), ajuste da Proposição, finalização do Material e Método e 

Referências (estilo Vancouver). 

Nesta fase, caso o trabalho tenha participação ou envolvimento de seres 

humanos, o projeto deverá ser enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (COEPE) 

da Universidade Ibirapuera. 

Nesta fase o aluno deverá entregar o trabalho escrito, impresso (Na 

recepção da Clínica de Odontologia, em data a ser definida e divulgada 

semestralmente) e por meio digital no e-mail odontologia@ibirapuera.edu.br e 

apresentar a evolução do trabalho, por meio de exposição oral, durante a 

Jornada Científica do Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera, que é 

realizada na semana anterior às provas institucionais finais. 

O trabalho escrito e a apresentação oral serão avaliados por banca 

examinadora, que será constituída por dois avaliadores, com titulação mínima 

de mestre, devendo sua formação ser definida pelo colegiado do curso. 

Não haverá aprovação ou reprovação na fase do Projeto. A partir desta 

atividade, será gerada uma nota, emitida pelos avaliadores selecionados, que 

valerá como o “Projeto Integrador”, nota que valerá para todas as disciplinas 

presenciais em que o aluno estiver cursando. Caso o aluno seja retido no 

semestre, este deverá realizar o Projeto novamente, nos mesmos moldes.  

 

3.3 TCC – Fase 3 / Exame de Qualificação 

O exame de qualificação tem por objetivo avaliar a maturidade do aluno 

na área de conhecimento e andamento do TCC. O exame de qualificação é 

obrigatório para todos os alunos do curso de Odontologia e deverá ocorrer 

quando o aluno estiver no 9º semestre letivo do curso, onde o aluno deverá 

finalizar a redação da Introdução e da Revisão da Literatura (com no mínimo 25 

referências), finalizar a Proposição, mantendo a redação do Material e Método 

realizada na fase anterior, Redação do tópico Resultados e análise estatística 

(Caso Pesquisa) além da atualização do tópico Referências (estilo Vancouver). 

Nesta fase o aluno deverá entregar o trabalho escrito, impresso (Na 

recepção da Clínica de Odontologia, em data a ser definida e divulgada 

mailto:odontologia@ibirapuera.edu.br
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semestralmente) e por meio digital no e-mail odontologia@ibirapuera.edu.br e 

apresentar a evolução do trabalho, por meio de exposição oral, durante a 

Jornada Científica do Curso de Odontologia da Universidade Ibirapuera, que é 

realizada na semana anterior às provas institucionais finais. 

O trabalho escrito e a apresentação oral serão avaliados por banca 

examinadora, que será constituída por dois avaliadores, com titulação mínima 

de mestre, devendo sua formação ser definida pelo colegiado do curso. 

Não haverá aprovação ou reprovação na fase da Qualificação. A partir 

desta atividade, será gerada uma nota, emitida pelos avaliadores selecionados, 

que valerá como o “Projeto Integrador”, nota que valerá para todas as disciplinas 

presenciais em que o aluno estiver cursando. Caso o aluno seja retido no 

semestre, este deverá realizar o Projeto novamente, nos mesmos moldes.  

 

3.4 TCC – Fase 4 / Defesa e Conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso 

Para esta fase, o aluno deverá terminar a redação do TCC, inserindo, além 

do apresentado na fase de Qualificação, os tópicos Discussão e Conclusão(ões). 

A defesa do Trabalho de conclusão de curso ocorrerá em dois momentos 

distintos, no 10º semestre letivo do curso: (1) apresentação do Trabalho de 

conclusão de curso, em forma de painel na Jornada Acadêmica de Odontologia 

ou Congresso de Odontologia da Universidade Ibirapuera e (2) Defesa Final do 

Trabalho de conclusão de curso, por meio de apresentação oral, na Jornada 

Científica do Curso de Odontologia.  

Serão atribuídas notas de zero a dez nas duas apresentações. Estas notas 

valerão para compor a nota da disciplina “Trabalho de Curso: Orientação”, 

sendo que a média ocorrerá da seguinte maneira: 

Para compor a nota do 1º bimestre será levada em consideração a 

apresentação do painel. Para compor a nota do 2º bimestre será levada em 

consideração a defesa final e o Trabalho de Conclusão de Curso concluído. 

Adicionalmente, a partir deste exame será gerada uma nota de até 1 

ponto no 2º bimestre, que valerá como “Projeto Integrador”, nota que valerá para 

todas as disciplinas presenciais em que o aluno estiver cursando. A nota 

atribuída será a média dentre os avaliadores do processo. 

Nesta fase o aluno deverá, além da apresentação em Banner científico, 

na Jornada Odontológica (Formandos no 1º semestre letivo do ano) ou no 

Congresso de Odontologia (Formandos no 2º semestre letivo do ano) entregar o 

trabalho escrito, impresso (Na recepção da Clínica de Odontologia, em data a 

mailto:odontologia@ibirapuera.edu.br
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ser definida e divulgada semestralmente) e por meio digital no e-mail 

odontologia@ibirapuera.edu.br e apresentar a versão final do trabalho, por meio 

de exposição oral, durante a Jornada Científica do Curso de Odontologia da 

Universidade Ibirapuera, que é realizada na semana anterior às provas 

institucionais finais. 

O trabalho escrito e a apresentação oral serão avaliados por banca 

examinadora, que será constituída por dois avaliadores, com titulação mínima 

de mestre, devendo sua formação ser definida pelo colegiado do curso. 

 

4 FOLHAS DE ESTILO 

 Para a confecção de cada fase do TCC, será disponibilizada, em formato 

WORD, a “Folha de Estilo” de cada uma das fases. O trabalho impresso, em 

todas as fases deverão seguir estes moldes. 

 

5 ENTREGA DAS VERSÕES DAS FASES DO TCC (IMPRESSO E DIGITAL) 

 Em todas as fases do trabalho, o aluno deverá entregar 02 (duas) vias do 

trabalho escrito, impresso e encadernado em espiral simples.  Entrega deverá 

ser realizada na recepção da Clínica de Odontologia. 

Deverá também enviar a versão do trabalho, em Word ou PDF, por e-mail, 

no e-mail odontologia@ibirapuera.edu.br. 

Para os alunos do 10º semestre, será obrigatória a entrega de 01 (uma) 

via da versão final do TCC, após a apresentação oral, em capa dura, na cor 

vinho, com lombada, nos moldes da “Folha de Estilo para TCC”, disponível no 

site da Universidade. 

As datas e prazos para entrega e envio por e-mail serão divulgadas ao 

início de cada semestre letivo. 

 

6 NORMAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO TCC  

Serão baseadas na norma da ABNT para apresentação de trabalhos 

acadêmicos (ABNT NBR 14724:2011b). Essas normas devem ser adotadas para 

formatação do trabalho escrito, em todas as fases do TCC.  

 

6.1 Formato  

Os textos devem ser digitados em cor preta, podendo utilizar outras cores 

somente para as ilustrações. Na versão impressa, utilizar papel branco, no 

formato A4 (21 cm x 29,7 cm), fonte Arial ou Times New Roman. O texto deve 

mailto:odontologia@ibirapuera.edu.br
mailto:odontologia@ibirapuera.edu.br
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ser, integralmente digitados no anverso das folhas. As margens devem ser: 

esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm. A fonte deve ser digitada 

com tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa, excetuando-se citações 

com mais de três linhas, notas de rodapé, legendas e fontes das ilustrações e 

das tabelas, que devem ser em tamanho menor e uniforme (tamanho 10).  

 

6.2 Espaçamento  

Todo texto deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre as linhas, 

excetuando-se as citações diretas de mais de três linhas, notas de rodapé, 

referências, legendas das ilustrações e das tabelas, nota de natureza do trabalho 

(natureza do trabalho, objetivo, nome da instituição a que é submetido), que 

devem ser digitados em espaço simples (Em ambos os casos o espaçamento 

“antes” e “depois” deve ser “0 pt”). As referências ao final do trabalho devem ser 

separadas entre si por um espaço simples e em branco, devendo ser digitadas 

em espaço simples. Na folha de rosto, a nota de natureza do trabalho (a natureza 

do trabalho, o grau pretendido, o nome da instituição e nome do orientador) 

deve ser alinhada do meio da mancha gráfica para a margem direita (Recuo de 

8 cm, espaçamento simples, sem negrito, fonte 12). 

 

6.3 Paginação  

As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não 

numeradas. A numeração deve figurar a partir da primeira folha da parte textual 

(Tópico Introdução), em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha. 

Havendo apêndice e anexo, as suas folhas devem ser numeradas de maneira 

contínua e sua paginação deve dar seguimento à do texto principal. 

 

6.4 Citações 

As citações feitas ao longo do texto devem ser apresentadas no formato 

Autor-Data, em todas as fases do trabalho. Os exemplos estão descritos nas 

“Folhas de Estilo”. 

 

6.5 Ilustrações, Gráficos, Quadros e Tabelas 

Qualquer que seja seu tipo, deve conter descrição, precedida da palavra 

designativa (figura, gráfico, quadro, tabela, etc...), seguida de seu número de 

ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e respectiva 

descrição (ABNT 14724:2011a). Exemplo: Figura 1 – Foto Inicial; Figura 2 – 
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Incisão no rebordo alveolar; Figura 3 – Inserção do Implante HE. A legenda deve 

ser indicada na parte inferior da ilustração. A ilustração deve ser 

obrigatoriamente citada no texto, e inserida o mais próximo possível do trecho 

a que se refere. 

 

6.6 Siglas e abreviações 

Quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre 

parênteses, precedida do nome completo. Exemplo: Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT); Tomografia Computadorizada por Feixe Cônico 

(TCFC). 

Após a primeira menção, o nome completo pode ser substituído pela sigla 

ou pela abreviação. 

 

7 DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DE UM TCC 

 

7.1 Elementos Pré-Textuais 

São chamados pré-textuais todos os elementos que contém informações 

e ajudam na identificação e na utilização do trabalho. São Divididos em alguns 

tópicos:  

1. Capa; 

2. Folha de rosto; 

3. Ficha catalográfica; 

4. Folha de Aprovação; 

5. Dedicatória (opcional); 

6. Agradecimentos (opcional); 

7. Epígrafe (opcional); 

8. Resumo em Língua Vernácula; 

9. Resumo em Língua Estrangeira; 

10. Listas (opcional); 

11. Sumário. 

*Os elementos Pré-Textuais estão descritos e exemplificados nas “Folhas 

de Estilo”. 

 

7.2 Elementos Textuais  

Segundo a ABNT, “os elementos textuais devem ser constituídos de uma 

parte introdutória, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a 
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ser abordado, a (s) hipótese (s), quando couber (em), bem como o(s) objetivo (s) 

a ser (em) atingido (s) e a (s) justificativa (s). É necessário que sejam indicados 

o referencial teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os 

recursos e o cronograma necessários à sua consecução” (ABNT 15287:2011b). 

No trabalho final, o tempo verbal da descrição da metodologia dever ser 

o passado, uma vez que o trabalho já foi concluído.  

Os elementos textuais deverão ser constituídos das seguintes seções: 

Introdução, Revisão da Literatura, Proposição, Material e Método, Resultado, 

Discussão e Conclusão. 

 

7.2.1 Introdução  

Elemento obrigatório que deve apresentar a ideia central do trabalho, 

definir o problema a ser estudado, apontando para a relevância do tema e a 

justificativa em estudá-lo. Os seguintes aspectos devem estar contemplados 

para que possibilite uma visão geral do trabalho a ser realizado:  

• Apresentar a definição do problema e a justificativa do estudo;  

• Situar o problema, revelando o que já foi estudado a respeito por outros 

autores por meio de revisão da literatura;  

• Justificar o trabalho assinalando a importância e o interesse e como se 

relaciona com os estudos anteriores;  

• Ser claro e conciso, evitando excesso de detalhes;  

• Sempre fornecer a citação de cada afirmação ou achado (para citações, 

seguir as normas de citação – ABNT 10520:2002b). 

 

O tema é o assunto geral sobre o que se quer investigar, pesquisar. O 

tema, no entanto, é apenas o assunto do trabalho e torna-se necessário 

delimitá-lo. Delimitar, pois, é por limites. Os limites podem considerar a área 

específica do conhecimento, espaço geográfico de abrangência da pesquisa, 

período focalizado na pesquisa, etc. Como é impossível abranger em um único 

trabalho todo o conhecimento de uma área, devem-se fazer recortes a fim de 

focalizar o tema, ou seja, selecionar uma parte num todo. O tema é o assunto 

geral que é abordado no trabalho e tem caráter amplo. O problema focaliza o 

que vai ser investigado dentro do tema da pesquisa. O problema pode ser fruto 

de leitura e/ou observação do que se deseja pesquisar. Nesse sentido, o 

estudante deve fazer leituras de obras que tratem do tema no qual está situada 

a pesquisa, bem como observar – direta ou indiretamente – o fenômeno (fato, 
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sujeitos) que se pretende pesquisar para, posteriormente, formular questões 

significativas sobre o problema (MARCONI; LAKATOS, 2007).  

 

7.2.2 Revisão da literatura  

Esta seção deve conter a descrição detalhada de cada uma das fontes 

consultadas. A Revisão de literatura pode ser composta de seções e subseções, 

que variam em função da abordagem do tema.  

Os trabalhos devem ser apresentados em ordem cronológica.  

É obrigatória a citação das referências usadas em sua construção, pois, 

ao não realiza-la, pode-se caracterizar plágio. As referências devem ser citadas 

no texto no formato AUTOR-DATA.  

 

7.2.3 Proposição ou Objetivos  

Indicam o que se pretende com o desenvolvimento do trabalho. Podem 

estar subdivididos em: Objetivo Geral e Objetivos Específicos. Objetivo geral: 

esclarece e direciona o foco central do trabalho de maneira ampla; encontra-se 

ligado à compreensão geral do todo. Normalmente é redigido em uma frase, 

utilizando o verbo no infinitivo. Objetivos específicos: definem os diferentes 

pontos a serem abordados, visando concretizar o objetivo geral. Em âmbito mais 

restrito, compreende as etapas intermediárias, que, sob aspectos instrumentais, 

permitem alcançar o objetivo geral. Os verbos devem ser usados no infinitivo. 

Alguns dos verbos utilizados na redação dos objetivos: analisar, avaliar, 

compreender, constatar, demonstrar, descrever, elaborar, entender, estudar. 

 

7.2.4 Materiais e Métodos (Metodologia)  

A especificação da metodologia de um trabalho científico é a que abrange 

maior número de itens, pois responde, a um só tempo, às questões Como? Com 

quê? Onde? Quanto? Quando?  

A metodologia deverá ser adequada ao tipo de TCC: “Revisão de 

Literatura”, “Revisão de Literatura com apresentação de Caso Clínico” ou 

“Pesquisa”. Para pesquisas com seres humanos e animais, ou partes extraídas, 

retiradas ou derivadas deles, os aspectos éticos do trabalho devem ser 

considerados de acordo às normas estabelecidas pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (COEP) ou Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade 

Ibirapuera.  
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QUADRO 1 - Principais elementos que devem ser desenvolvidos no tópico “Metodologia” do projeto 

de TCC do tipo “Revisão de Literatura”.  

ELEMENTOS PARA O TÓPICO METODOLOGIA 

✓ Fontes de informação que serão consultadas (base de dados, teses, 

dissertações, livros, etc) 

✓ Período de consulta às fontes de informações 

✓ Descrição da estratégia de busca (bases de dados consultadas e descritores 

empregados), incluindo os limites utilizados para a pesquisa (período, idioma, 

tipos de estudo, disponibilidade do artigo, etc). As informações devem ser 

descritas com os detalhes necessários para que a metodologia possa ser 

repetida 

✓ Descrição do processo de seleção de estudos que serão incluídos na revisão 

de literatura (ou seja, critérios de elegibilidade dos estudos: tipo de estudo, 

amostra do estudo, local do estudo, característica da população, entre outras). 

Justifique a escolha dos critérios de elegibilidade 

✓ Descrição do método que será utilizado para leitura dos artigos (leitura crítica, 

elaboração de fichamentos – definindo que aspectos devem ser observados no 

procedimento de leitura e elaboração do fichamento) 

 

 

QUADRO 2 - Principais elementos que devem ser desenvolvidos no tópico “Metodologia” do projeto 

de TCC do tipo “Revisão de Literatura com apresentação de Caso Clínico”.  

ELEMENTOS PARA O TÓPICO METODOLOGIA 

✓ Descrição do caso clínico 

✓ Relatos de caso são a descrição detalhada de casos clínicos, contendo 

características importantes sobre os sinais, sintomas e outras características 

do paciente e relatando os procedimentos terapêuticos utilizados, bem como 

o desenlace do caso. Possuem indicação clara em situações de doenças raras, 

para as quais tanto o diagnóstico como a terapêutica não estão claramente 

estabelecidos na literatura científica. O caso deve ser descrito com todos os 

detalhes relevantes e de forma sucinta. A descrição deve incluir a idade, sexo, 

história clínica, comorbidades e desfecho de interesse. A intervenção, caso 

tenha, deve ser descrita em detalhes permitindo ser reproduzida por outros 

pesquisadores. Descrição de riscos associados com a intervenção. 

Justificativa da realização da intervenção, considerando sua segurança e 

comprovação da sua eficácia.  

✓ Se for uma medicação, deve ser descrita dose, esquema de administração e 

duração do tratamento. ATENÇÃO: Intervenções não reconhecidas não podem 

ser testadas em seres humanos. Atenção aos aspectos éticos. 



 

14 
 

 

MANUAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO DE ODONTOLOGIA 

✓ Descrição da origem do caso (como e onde foi identificado). 

✓ Descrição do método que será utilizado para coletar informações sobre o caso. 

✓ Anamnese da doença ou queixas atuais: informações gerais sobre o paciente 

(doenças anteriores de importância, doenças coexistentes, tratamentos 

importantes etc.). 

✓ Observação e exames complementares (exame clínico; radiografias, 

tomografias, exames sorológicos, histopatológico, etc) 

✓ Descrição do método que será utilizado para registro e documentação do caso 

(Prontuário, obtenção de fotografias, imagens, modelos, etc.) 

✓ Descrição do método de acompanhamento e evolução do caso clínico: Como 

será o acompanhamento da evolução do caso (doença, resposta a tratamento, 

etc), tempo de acompanhamento, registros no acompanhamento (relato do 

paciente, imagens, exames, etc). 

✓ Descrição dos aspectos éticos a serem considerados para o relato do caso 

clínico: obtenção de consentimento informado do (s) paciente (s) 

 

 

QUADRO 3 - Principais elementos que devem ser desenvolvidos no tópico “Metodologia” do projeto 

de TCC do tipo “Pesquisa”. 

ELEMENTOS PARA O TÓPICO METODOLOGIA 

✓ Descrição do desenho do estudo (base epidemiológica, base laboratorial, 

abordagem quantitativa ou qualitativa?) 

✓ Descrição da população de estudo com suas características:  

➢ se for utilizar amostra, justificar, descrevendo os motivos ; 

➢ apresentar o método de definição do tamanho da amostra; 

➢ apresentar o modo com a amostra será selecionada e suas características. 

✓ Indicação do local e período de estudo 

✓ Descrição das variáveis de estudo 

✓ Descrição do instrumento (questionário, roteiro da entrevista, formulário, 

testes, exames) da pesquisa que será utilizado 

✓ Como o instrumento será usado ou aplicado para obter estas informações? 

Ou Como será feito o exame, a observação? 

✓ Quem fará a coleta de dados? Será um único observador, um único 

entrevistador? 

✓ Quanto? (Análise dos dados) 

➢ Que tipo de análise será realizada?  

➢ Como os dados obtidos serão codificados? 

✓ Aspectos éticos da pesquisa  

➢ Descrição dos cuidados éticos que serão tomados com a pesquisa 
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✓ Quando? (cronograma)  

➢ Definição do tempo que será necessário para executar o projeto, isto é, para 

realizar a pesquisa, dividindo o processo em etapas e indicando que tempo 

é necessário para a realização de cada etapa. 

✓ Cronograma de atividades 

 

 

QUADRO 4 - Cronograma de atividades para a modalidade “Pesquisa”. 

ATIVIDADES 
8º Semestre 9º Semestre 10º Semestre 

AGO SET OUT NOV DEZ FEV MAR ABR MAI JUN AGO SET OUT NOV DEZ 

Elaboração do projeto                

Revisão literatura X X X X X X X X X X      

Coleta de dados      X X X        

Análise dos dados         X X      

Redação final do TCC           X X X X  

Apresentação Banner             X   

Apresentação oral     X     X     X 

 

7.2.5 Resultados  

Exposição dos dados na forma de texto e/ou Tabelas, Quadros, Gráficos 

e Figuras, todos citados previamente no texto e com as formatações 

correspondentes. Nos trabalhos do tipo de “Revisão de Literatura” ou 

“Revisão de Literatura com Apresentação de Caso Clínico”, essa seção não 

deverá ser apresentada no trabalho. 

 

7.2.6 Discussão  

A discussão será uma seção onde os autores interpretarão os seus 

achados (seja da literatura ou da pesquisa realizada), buscando relações entre 

os fatos ou fenômenos observados, estabelecendo um diálogo entre os diferentes 

autores entre si, ou entre autores e resultados obtidos na pesquisa.  

Busca-se uma interpretação crítica dos dados e das fontes consultadas. 

As principais limitações do estudo e quais as perspectivas levantadas podem 

ser discutidas.  

 

7.2.7 Conclusão 

Os autores devem escolher pela elaboração de conclusão ou 

considerações finais conforme o que considerarem mais adequado para o tipo e 
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a modalidade do TCC. A “Conclusão” engloba apenas as respostas específicas 

aos objetivos propostos (Proposição) e deve, preferencialmente, ser redigida em 

tópicos, caso exista mais de uma conclusão.  

O autor não deve discorrer sobre a relevância local e pessoal de seu 

trabalho. Não deverão ser apresentados resultados na conclusão. 

 

7.3 Elementos Pós-Textuais  

São os elementos que tem relação com o texto, mas que, para torná-lo 

menos denso e não prejudicá-lo, costumam vir apresentados após a parte 

textual. Dentre os elementos pós-textuais, destacam-se as referências. 

Demais tipos de elementos Pós-Textuais estão descritos e exemplificados 

nas “Folhas de Estilo”. 

 

7.3.1 Referências  

Referência é um “conjunto padronizado de elementos descritivos, 

retirados de um documento, que permite sua identificação individual” (ABNT 

6023:2002a). Elemento obrigatório. As referências utilizadas para a elaboração 

do projeto e as fontes documentais previamente identificadas que serão 

necessárias à pesquisa devem ser numeradas em ordem alfabética segundo as 

normas da ABNT (ABNT 6023: 2002a). São alinhadas à margem esquerda do 

texto, digitadas com espaço simples entre as linhas e separadas entre si, por 

um espaço simples. As referências devem ser formatadas segundo o Estilo 

Vancouver.  

As referências estão descritas e exemplificadas nas “Folhas de Estilo”. 
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