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Tema  

Corresponde ao título do trabalho de conclusão de curso.  

Motivação  

Indicar os motivos que o levaram a propor este tema. Conjunto de fatores que determinam a 

escolha do tema. 

Justificativa  

A Justificativa deve mostrar, com fatos e argumentos, porque o projeto é importante e deve ser 

desenvolvido. Assim, deve explicar os motivos que indicam a viabilidade de execução da proposta.  

Para isso encontre quais fatos, ideias ou documentos (livros e artigos) que apresentam a importância 

do tema a ser estudado.   

Prepare uma breve referência aos autores principais autores que serão usados na pesquisa. Não 

é necessário fazer um levantamento completo, apenas apresentar a ideia dos mais relevantes para o 

tema. 

Objetivo  

O aluno deverá identificar o alvo da pesquisa, ou seja, expressar quais são os resultados 

esperados e/ou desejado.  Para facilitar o entendimento, o aluno pode colocar os objetivos como itens. 

O objetivo deve esclarecer o que se pretende fazer e quais os resultados que se deseja obter com a 

pesquisa. Qual é a pergunta que o projeto vai responder?  

Estrutura do Trabalho  

Considerando o tipo de trabalho de conclusão de curso escolhido, a estrutura define os capítulos 

a serem desenvolvidos. (Introdução, Capítulo 1, Capítulo 2, Capítulo 3, Capítulo n, Conclusão). 

Metodologia do Estudo  

A metodologia deve identificar e justificar os procedimentos metodológicos e os instrumentos 

técnicos necessários para o desenvolvimento do trabalho. Quais os métodos e técnicas que serão 

utilizados na pesquisa. Pode-se incluir um roteiro com as principais etapas do trabalho.  

 



Cronograma de Execução  

Apresenta as etapas e o tempo necessário para o desenvolvimento em cada fase da pesquisa. O 

cronograma apresenta um modelo e pode ser alterado para atender as necessidades de cada 

trabalho de conclusão de curso.  

ATIVIDADE Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração do Anteprojeto            

Entrega de Anteprojeto            

Levantamento de dados            

Orientação e elaboração            

Orientação e Revisão            

Entrega das 03 cópias            

Apresentação do TCC            

OBS: Os meses referem-se apenas ao modelo do anteprojeto. Você deverá verificar as datas correspondentes no Calendário 

do Semestre. 

Bibliografia  

Deve apresentar uma lista bibliográfica que contenha as obras referentes ao tema escolhido.  

Devem incluir os livros, artigos, periódicos e outras fontes de pesquisa utilizadas para a elaboração do 

trabalho de conclusão de curso. No momento da entrega do Anteprojeto esta bibliografia não precisa 

ser completa. Deverá ser elaborada de acordo com as normas da ABNT. 

Referencias   

ANDRADE, M.M de.  Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos de 

graduação. 10 Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARCONI, M. A., LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, 

amostragens e técnicas de pesquisa e elaboração, análise e interpretação de dados. 7 Ed.  São Paulo: 

Atlas, 2015.   


