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APRESENTAÇÃO

A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é etapa fundamental na
formação do estudante de administração, pois permite que os conhecimentos obtidos em sala
de aula e por intermédio de pesquisa, sejam confrontados com a pesquisa empírica, promovendo
conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento das organizações e pessoas que nela
atuam, bem como do meio onde está inserida.
É importante que o acadêmico esteja ciente de que a elaboração de seu Trabalho de
Conclusão de Curso inicia desde o Trabalho de Conclusão de Curso I indo até o Trabalho de
Conclusão de Curso III. O empenho em sua execução desde o início garante maiores chances
de um bom desempenho.
Assim, este documento tem como principal função apresentar as diretrizes para
elaboração dos trabalhos acadêmicos, referentes à disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso
III.
Considera-se que é de extrema importância que, antes de apreciar este documento, o
acadêmico esteja ciente das normas de elaboração do TCC, bem como das práticas profissionais
em administração, dispostas respectivamente no Regulamento do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) e no Regulamento do Núcleo de Pesquisa e Prática em Administração (NPPA),
bem como dos prazos de entrega divulgados semestralmente pelo NPPA.
Desejamos a todos um excelente TCC!

Coordenação no Núcleo de Pesquisa e Prática em Administração.
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1 INTRODUÇÃO
O presente manual tem por finalidade estabelecer os procedimentos a serem
considerados na elaboração do TCC III, no âmbito do Curso de Graduação em Administração,
da Faculdade CESUSC. Este manual destina-se a orientar alunos e professores sobre o assunto.
A realização do Trabalho de Conclusão de Curso – que no CESUSC se concretiza em
três fases - é considerada uma das principais atividades acadêmicas de um curso de graduação,
sendo um dos requisitos obrigatórios a ser cumprido pelos alunos do Curso de Administração,
para obtenção do grau de Bacharel em Administração.
Nas disciplinas de “TCC I, TCC II e TCC III” são desenvolvidas as etapas do Trabalho
de Conclusão de Curso, denominado TCC. Esse trabalho resulta em um trabalho acadêmico
elaborado a partir das informações de uma organização real, de uma avaliação quantitativa e/ou
qualitativa e de uma apresentação à uma Banca Avaliadora, nas sétima e oitava fases.
No TCC I, o acadêmico deve elaborar o Perfil e Diagnóstico Organizacional,
desenvolvido com base na metodologia aplicada no MPE Brasil - Prêmio de Competitividade
para Micro e Pequenas Empresas, tendo por objetivo avaliar a gestão da organização por meio
da identificação de pontos fortes e fracos.
O desenvolvimento desta primeira etapa é estruturado para que, ao identificar os pontos
fortes e fracos das organizações/empresas, os alunos possam propor a realização de uma
pesquisa que possa trazer benefícios reais as mesmas.
Na segunda etapa, denominada de TCC II, o aluno deve elaborar uma proposta de
pesquisa, definida como Projeto de Pesquisa. Neste documento, deve ser apresentada a
contextualização do tema e a definição do problema de pesquisa, seguidos dos objetivos do
estudo.
O TCC II: Projeto de pesquisa, também deve apresentar a Caracterização do Local de
Estudo, com base nas informações do Perfil Organizacional, coletadas no TCC I. Ademais, o
aluno deve elaborar uma revisão teórica que forneça o embasamento necessário para o
desenvolvimento do estudo. Por fim, o aluno deve definir os procedimentos metodológicos que
serão utilizados para a realização da pesquisa.
Na terceira etapa do processo, tem-se o desenvolvimento do TCC III. Nesta fase, o aluno
deve aplicar a proposta apresentada no TCC II.
No TCC III: Trabalho de conclusão de Curso, além de todos os elementos apresentados
no TCC II, o aluno deve inserir a descrição e análise dos dados e interpretação dos resultados,
seguida da conclusão do aluno acerca da pesquisa desenvolvida.
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2 BENEFÍCIOS COM A ELABORAÇÃO DO TCC III
Para a elaboração dos TCC II e TCC III, diversos métodos e técnicas de pesquisas,
desenvolvidos durante o curso são estudados. Também são abordados os aspectos mais
relevantes de um tema específico escolhido pelo acadêmico, tendo por base o diagnóstico
previamente realizado.
Além disso, na sua elaboração nos moldes de um artigo científico, são aperfeiçoadas
algumas das habilidades fundamentais para o futuro exercício profissional, entre as quais se
destacam a capacidade de raciocínio e argumentação, a utilização da linguagem técnica e
científica, bem como a criatividade e originalidade na escolha de áreas de iminente destaque
acadêmico ou que possibilitem a ampliação da atuação profissional.
Outra importante habilidade aperfeiçoada na elaboração do TCC se refere à aplicação
do método científico e à organização do conhecimento. É importante destacar que a utilização
de metodologias adequadas à pesquisa acadêmica é imprescindível em todas as etapas da
pesquisa, desde a escolha do tema até a defesa em banca.
É necessário frisar, ainda, que o comprometimento do pesquisador quanto à utilização
dos métodos e técnicas adequados de pesquisa traz solidez à sua argumentação, e o cuidado na
apresentação gráfica representa o empenho com a qualidade final do trabalho.
A partir disso, cabe à Faculdade, por meio de seus profissionais responsáveis pelo ensino
e orientação da metodologia, promover a qualidade de sua produção acadêmica e científica,
indo assim ao encontro da Missão Institucional, focada na excelência de ensino e pesquisa em
nível superior.
Desta forma, é fundamental a elaboração de um documento formal para descrever e
explicar as exigências Institucionais referentes à normalização de Trabalhos de Conclusão de
Curso, bem como servir de instrumento auxiliar para avaliação dos mesmos.
Esse trabalho proporciona vários benefícios para os alunos participantes, para a empresa
envolvida e também para a Faculdade CESUSC, a saber:
Para os alunos:
 aplicação durante o TCC dos conhecimentos adquiridos das diversas disciplinas
do curso (visão sistêmica do curso);
 ter visão estratégica de uma organização;
 desenvolvimento da capacidade de planejamento;
 capacitação para realizar diagnóstico e análise situacional;
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 capacitação para identificar problemas e apresentar soluções;
 desenvolvimento das habilidades para expressão e comunicação empresarial;
 ter um comportamento ético responsável e profissional; e
 desenvolver habilidades de pesquisa científica.
Para as empresas:
 abertura de canais de relacionamento entre a empresa e a Faculdade;
 criação de oportunidades para identificação de novos talentos;
 permissão para a empresa obter uma consultoria e/ ou uma autoavaliação sem
custo nominal;
 criação de oportunidades para análise e reflexão sobre práticas de gestão utilizadas
pela empresa;
 criação de oportunidade para desenvolvimento de novos projetos semelhantes;
 preparação para participar de Prêmios semelhantes de âmbito local, regional,
estadual ou nacional; e
 obtenção de sugestões para a solução de problemas organizacionais.
Para a Faculdade CESUSC:
 cumprimento da Missão da Faculdade CESUSC;
 melhoria da imagem institucional do curso;
 melhoria da imagem institucional da Faculdade CESUSC perante as empresas,
alunos e sociedade;
 abertura de canais de relacionamento com as empresas;
 oportunidades de convênios e/ ou parcerias com as empresas;
 criação de oportunidades de prospecção de outras empresas para novos projetos;
 entrada de novos alunos indicados pelas empresas parceiras e por ex-alunos;
 consolidação de práticas de ensino que forneçam conhecimentos condizentes com
realidade empresarial local;
 participação em fóruns e programas de qualidade;
 efetiva parceria com o Movimento Catarinense pela Excelência.

3 PARTICIPANTES DO TCC
No desenvolvimento das atividades inerentes ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
estam envolvidos os seguintes participantes:
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Coordenador de Curso – professor responsável pela organização e supervisão de todas
as atividades do Curso de Administração;
Coordenador do NPPA – professor responsável pela coordenação das atividades
relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso, no âmbito do Curso de Administração e
orientador exclusivo do Trabalho de Conclusão de Curso I, conforme disponibilidade de horário
amplamente divulgado.
Professor Orientador – membro do quadro de docentes do Curso de Administração do
CESUSC, designado para orientar na aplicação da metodologia científica e na formatação do
trabalho nas etapas dos TCC II e TCC III.
Membro de Banca de Avaliação - membro do quadro de docentes do Curso de
Administração da CESUSC, indicado pelo Coordenador do NPPA para participar na Banca que
avaliará a monografia (TCC) e a apresentação (arguição) do Aluno nas etapas dos TCC II e
TCC III.
Alunos – membros do corpo discente, oficialmente matriculados nas disciplinas de TCC
I, TCC II e TCC III, que individualmente irão desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso
– TCC; sob a supervisão de um professor orientador.

4 TCC III
Nesta terceira etapa, o aluno deve elaborar o trabalho de Conclusão de Curso,
denominado TCC III. Este documento deve apresentar um total de no máximo 25 páginas com
os seguintes elementos:

Quadro 1 – Disposição do artigo
Elementos
Resumo
Introdução
Descrição da organização
Revisão teórica
Metodologia
Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados
Conclusão
Fonte: NPPA (2013).

Disposição
De 100 a 250 palavras
até 3 páginas
até 5 páginas
até 8 páginas
até 2 páginas
até 6 páginas
até 1 página

A introdução é o elemento que oferece uma visão geral do tema a ser pesquisado. Deve
conter a problemática de pesquisa que norteia o desenvolvimento do estudo e apresentar a
pergunta de pesquisa, além dos objetivos geral e específicos. Para o formato adotado, não se
faz necessário a apresentação da justificativa e estrutura do estudo.
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Na segunda parte, definida como Descrição da organização, o aluno deve apresentar as
informações referentes ao Perfil Organizacional, desenvolvido no TCC I. Salienta-se que não é
necessária a apresentação do diagnóstico organizacional, com base nos critérios da FNQ e o
nome da empresa deve ser fictício.
O próximo item, definido como Revisão Teórica é de fundamental relevância, pois
apresenta os conhecimentos teóricos definidos no desenvolvimento do projeto de pesquisa e no
TCC III.
No quarto item, definido como Metodologia, o aluno deve apresentar os procedimentos
metodológicos que foram utilizados para a realização da pesquisa, tais como: caracterização do
estudo, universo e amostra utilizados ou sujeitos pesquisados, instrumentos de coleta de dados
e técnicas de análise de dados.
No quinto item, tem-se a Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados. Neste item,
o aluno deve apresentar os dados coletados, não sendo necessário o uso embasamento teórico.
Relevante frisar que a apresentação dos resultados deve contemplar o alcance dos objetivos
específicos.
O último elemento textual do trabalho é a conclusão. Neste item, o aluno deve finalizar
o trabalho apresentado, realizando uma ponte entre as teorias apresentadas, os dados coletados
e as sugestões feitas.

5 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO
Conforme regulamento aprovado pelo Colegiado de Curso, os TCCs são apresentados
em forma de artigo científico. O presente manual foi elaborado de acordo com as disposições
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio das seguintes normas:


NBR 6022:2003 – Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação;



NBR 6023:2002 – Referências;



NBR 6024:2012 – Numeração progressiva de documentos – procedimentos;



NBR 6028:2003 – Resumo;



NBR 10520:2002 – Apresentação de citações em documentos.
O que não se enquadra nessas normas deve seguir o que rege este documento.
A partir da interpretação das disposições gerais prescritas pela NBR 6022/2003, são

abordados, a seguir, os elementos de formatação geral exigidos pela Instituição para elaboração
de Trabalhos de Conclusão de Curso em formato de artigo para o Curso de Administração. No
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intuito de facilitar a compreensão e aplicação prática, a descrição de tais elementos é
acompanhada de imagens capturadas a partir da utilização do editor de texto MS WORD 2007.

5.1 FORMATAÇÃO DO TEXTO
O texto deverá ter no máximo 25 laudas, (sem incluir referências) em fonte times new
roman, tamanho 12 (incluindo títulos e subtítulos). O espaçamento entre linhas é de 1,5 cm
(exceto para citações diretas com mais de 3 linhas e referências) e deslocamento de parágrafo
na primeira linha de 1,25 cm (exceto para citações diretas com mais de 3 linhas e resumo). O
texto deve ser justificado, conforme figura 1:

Figura 1 – Formatação do texto

Fonte: Microsoft Office Word 2007.

As folhas devem ser numeradas a partir da primeira página, que deverá apresentar o
número 1, em fonte times new roman, tamanho 10. Demonstram-se mais detalhes de como
paginar nas figuras abaixo:
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Figura 2 – Formatação do número da página.

Fonte: Microsoft Office Word 2007.

O número da página deve aparecer na parte superior direita da página; para isso, repita
o processo anterior e faça essa escolha conforme a figura abaixo:
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Figura 3 – Formatação do número da página – local.

Fonte: Microsoft Office Word 2007.

O papel deve ser de tamanho A4, com formatação de margens superior e esquerda 3 cm,
inferior e direita 2 cm.
Figura 4 – Formatação de margens

Fonte: Microsoft Office Word 2007.

Para formatar a folha como A4, refaça o processo e escolha a opção “Papel”:
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Figura 5 – Formatação de margens – papel.

Fonte: Microsoft Office Word 2007.

5.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
O artigo deve ter uma organização clara e títulos e subtítulos que facilitem a leitura. A
sequência de títulos e subtítulos (alinhados à esquerda), no decorrer do texto, deve seguir a
seguinte estrutura:

1 SEÇÃO PRIMÁRIA
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA
1.1.1 Seção terciária
1.1.1.1 Seção quaternária
O espaço entre o texto, título e subtítulo deve ser de 1 enter de 1,5 cm.

5.3 TABELAS, FIGURAS, QUADROS E GRÁFICOS
Não se separam tabelas, figuras, gráficos e quadros do corpo do texto; os mesmos
devem, obrigatoriamente, possuir título e fonte. O título deve aparecer na parte superior e fonte
na parte inferior dos mesmos, ambos com fonte times new roman, tamanho 10 e espaçamento
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entre linhas simples. Tabelas, figuras, gráficos e quadros devem aparecer centralizados, e seus
títulos e fontes devem aparecer justificados.

5.4 NOTAS DE RODAPÉ
As notas de rodapé devem ser utilizadas como notas explicativas (conceitos, aberturas
e explicações mais abrangentes sobre determinado tema, etc.). A numeração das notas é feita
em algarismos arábicos, devendo ser única e consecutiva para cada artigo. Não se inicia a
numeração a cada página. Os recursos da nota de rodapé, segundo NBR 10520 da ABNT,
devem configurar-se:
a) dentro das margens estabelecidas para o trabalho acadêmico;
b) em espaço simples;
c) em fonte tamanho 10;
d) sem espaço entre elas;
e) separadas do texto por um espaço simples de entrelinhas;
f) abaixo de um traço sublinear de 3 cm, a partir da margem da esquerda.
Figura 6 – Inserir nota de rodapé

Fonte: Microsoft Office Word 2007.
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5.5 APÊNDICE E ANEXOS
Apêndices: considera-se apêndice toda a produção do autor e por conveniência é
colocada ao final do artigo; exemplos: roteiros de entrevista, questionários, etc. Mais
especificações no item 7.3.
Anexos: considera-se anexo toda a produção de terceiros e por conveniência é colocada
ao final do artigo; exemplos: portarias, declarações institucionalizadas, etc. Mais especificações
no item 7.3.
Apêndices e anexos não devem ser numerados, pois podem implicar em tipo de
suporte físico diferenciado (arquivos específicos em PDF, planilhas de Excel ou imagens etc.)
e que não necessariamente se fazem condizentes ou adequados ao arquivo de Word. No caso
da identificação dos mesmos (conforme indica 6.3 nas alíneas b) e c)) sugere-se a que a mesma
seja feita em uma página em Word separada no qual em seguida seguem cada anexo ou
apêndice.

6 ESTRUTURA
A estrutura de um artigo é constituída de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.

6.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
São constituídos de:
a) título e subtítulo (se houver): devem aparecer na página de abertura do artigo,
centralizado, em caixa alta, negrito e fonte times new roman tamanho 12. O título deve ser
separado do subtítulo por dois-pontos (:).
b) autores: o nome do autor (ou autores) deve vir acompanhado das seguintes
informações: situação atual do aluno no curso de graduação e a que disciplina o artigo é
direcionado, orientador responsável, nome da Instituição de Ensino Superior e endereço
eletrônico do autor. Além disso, deve-se constar a data e local de apresentação do artigo.
No caso do orientador, segue-se a situação do mesmo (titulação acadêmica), nome da
Instituição de Ensino Superior e endereço eletrônico.
As informações devem aparecer em nota de rodapé na página de abertura do artigo
vinculado ao nome conforme modelo em apêndice A deste manual. O nome do autor do artigo
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deve aparecer logo abaixo do título alinhado à direita, espaço simples, fonte times new roman
tamanho 12. O mesmo se deve fazer com o nome do orientador responsável.
Resumo e palavras chave: O artigo deve, obrigatoriamente, conter um resumo com no
mínimo 100 e máximo 250 palavras, conforme NBR 6028:2003, seguidos de no mínimo 3 e
máximo 5 palavras-chave que devem ser separadas por ponto. A formatação do resumo respeita
o espaçamento entre linhas de 1,5 cm, justificado, sem início de parágrafo, fonte Times New
Roman, tamanho 12. Deve aparecer logo após o nome do autor. O modelo de folha de entrada
do artigo está em Apêndice A.

6.2 ELEMENTOS TEXTUAIS
Os itens que compõem os elementos textuais do artigo são definidos como:


introdução;



descrição da organização;



revisão teórica;



metodologia;



Análise dos Dados e Interpretação dos Resultados;



Conclusão;
Rever quadro 1 para visualizar a disposição dos elementos pré textuais.
Será reiniciada numeração para ilustrar como devem ser estruturados os

elementos textuais.

1 INTRODUÇÃO
Neste item, o aluno deve descrever o que se pretende demonstrar e qual o motivo. Deve
procurar desenvolver o tema de uma perspectiva macro – como importância do tema, até uma
perspectiva micro – como a aplicação do tema na empresa estudada. O desenvolvimento do
texto deve ser um caminho natural à apresentação do problema de pesquisa.
Não é necessário, neste ponto, exagerar em citações, porém recomendam-se algumas
que sustentem as afirmações feitas, bem como dados de mercado ou assuntos relacionados que
apoiem seus argumentos e demonstrem a relevância do tema.
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O aluno deve apresentar o tema considerando o seu contexto geral, como o tema se
insere dentro área de conhecimento escolhida (perspectiva macro). Deve também apresentá-lo
considerando o seu contexto delimitado (perspectiva micro).
Pode-se informar como o tema tem sido abordado pelos principais autores, se é um tema
estudado com frequência ou se é apresentado de forma incipiente.
A finalização deste item deve caminhar para uma breve apresentação da organização
em estudo (nome fictício, ramo de negócio, tamanho), relacionando a situação da empresa aos
problemas delimitados.
Em seguida, o aluno deve apresentar a pergunta de pesquisa relacionada ao tema
apresentado. Relevante mencionar que o problema de pesquisa não deve resultar em uma
resposta do tipo “sim” ou “não”.
Os objetivos são divididos em geral e específicos.
O objetivo geral é o propósito da pesquisa, o que se pretende atingir com a sua
realização. Deve ser elaborado um único objetivo, iniciando com verbo no infinitivo. Por
exemplo: “Elaborar um plano de cargos e salários para a empresa.” O objetivo geral é a
afirmação do problema de pesquisa.
Os objetivos específicos são etapas necessárias para o alcance do objetivo geral. Assim
como no caso do objetivo geral, os específicos devem iniciar com verbos no infinitivo. Ex.
Identificar o perfil dos funcionários.

2 DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
Neste item, o aluno deve apresentar as informações mais relevantes levantadas no item,
Perfil Organizacional, desenvolvido para a disciplina de TCC I.
Cabe ressaltar, que o item definido como Diagnóstico Organizacional, no TCC I, não
deve constar no TCC II e o nome da organização deve ser fictício.
3 REVISÃO TEÓRICA

Os assuntos principais devem ser apresentados, partindo da abordagem macro para a
abordagem micro, sendo destacados como no exemplo a seguir.

CESUSC
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3.1 MARKETING
Os temas podem incluir subtópicos. É importante mencionar que o texto produzido deve
fazer uso de citações, sendo vetada a possibilidade de plágio.

3.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO

Não há limite máximo ou mínimo de temas. Cada tópico desenvolvido pressupõe
seleção e leitura, bem como interpretação de obras referentes ao tema.

3.3 RETENÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES

Os temas podem incluir subtópicos.
Importante: o item 3 “Revisão Teórica” deve apresentar, no máximo, 8 páginas.

4 METODOLOGIA

A pesquisa pode ser classificada de diversas formas. Citam-se aqui algumas delas:
a) classificação quanto aos objetivos (ex. exploratória, descritiva, causal, etc.)
b) classificação quanto à abordagem (ex. quantitativa, qualitativa, quali-quanti)
c) classificação quanto ao procedimento da coleta de dados (ex. estudo de caso,
pesquisa ação etc.).
O aluno deve classificar a pesquisa que pretende desenvolver, embasando

sua

argumentação em autores. Não se faz necessário a utilização de citação direta dos autores para
o embasamento, mas após classificar a sua pesquisa, o aluno deve definir qual o autor que
utilizou para o embasamento metodológico.
No item “Universo e Amostra ou Sujeitos Pesquisados” é importante definir os sujeitos
de pesquisa, a que população os sujeitos pertencem, devendo ser feita uma amostragem. Caso
essa amostragem seja probabilística, indicar a fórmula e número da amostra. Se não for
probabilística, deverão ser indicados os critérios de escolha.
Para definição das técnicas de coleta de dados, o aluno deve explicar de que forma foram
levantados os dados. De uma maneira geral, os dados podem ser coletados por meio de
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observação, entrevista, questionário, formulário ou pesquisa documental, sendo importante
comentar as bases que fundamentaram o desenvolvimento do instrumento de coleta. Caso o
aluno tenha desenvolvido roteiro de entrevista, questionário, formulário ou outro instrumento
de coleta, é indicado que o mesmo seja incluso em Apêndice.
Por fim, o aluno deve apresentar o plano de tratamento de dados, apresentar o modo
como os dados foram tratados e interpretados. Geralmente, essa etapa envolve análise,
tabulação (se os dados forem de natureza quantitativa) e categorização, entre outras formas de
tratamento. Se forem utilizados softwares como SPSS, Sphinx, Excel, os mesmos devem ser
mencionados.

5 ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Neste item, o aluno deve apresentar os dados coletados, não sendo necessário o uso
embasamento teórico. Relevante frisar que a apresentação dos resultados deve contemplar o
alcance dos objetivos específicos, podendo ser estruturada em tópicos.
Deve-se escrever um parágrafo indicando o conteúdo abordado neste item.
Segue a apresentação de um modelo.
5.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS
Desenvolver texto que apresente dados referentes ao tópico em questão. Se for o caso,
fazer uso de tabelas e gráficos. Em pesquisas qualitativas, especialmente se houver uso de
entrevista, não se deve transcrever toda a entrevista para o TCC. O indicado é escrever a
argumentação do entrevistado e apresentar trechos da entrevista que comprovem o
posicionamento indicado.
5.2 HÁBITOS DE COMPRA
Se houver gráficos e tabelas, é fundamental que as mesmas acompanhem texto
explicativo.
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5.3 ANÁLISE QUALITATIVA
Dica: Quadros que sintetizem os dados coletados são ferramentas importantes na
apresentação dos dados.

6 CONCLUSÃO
Para escrever a conclusão, o aluno pode iniciar comentando sobre a relevância do tema,
especialmente para a empresa onde realizou o estudo, apresentando em seguida o objetivo da
pesquisa.
Cabe um breve comentário dos procedimentos metodológicos necessários para a
realização da pesquisa. Na sequência, é interessante apresentar os principais resultados da
pesquisa e as sugestões feitas. Nesse momento, a conclusão fica mais rica se confrontada com
as teorias apresentadas.
Deixar claro as contribuições do estudo, bem como apresentar sugestões para futuras
pesquisas na área são formas comumente utilizadas para finalizar o trabalho.
Retoma-se a numeração anterior que confere aos elementos pós-textuais

6.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS
Deve aparecer em folha separada do texto e respeitar a seguinte ordem:
a) referências: elemento obrigatório do artigo elaborado conforme a NBR 6023. No
item 8 – Referências, mais detalhes de como elaborá-las;
b) glossário: elemento opcional, elaborado em ordem alfabética em página separada
após as referências;
c) apêndices: são identificados por letras do alfabeto maiúsculas (Ex.: A, B, C) seguido
de travessão e o respectivo nome em letras minúsculas. Devem aparecer logo após o glossário
em folhas separadas [cada apêndice deve estar em folha única];
d) anexos: são identificados por letras do alfabeto maiúsculas (Ex.: A, B, C) seguidas
de travessão e o respectivo nome. Devem aparecer logo após o apêndice em folhas separadas
(cada anexo deve estar em folha única).
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Exemplos:
Apêndice A – Questionário de Autoavaliação – Ciclo 2009. [fonte times new roman,
tamanho 12 em negrito, espaçamento 1.5 cm, centralizado, no início da folha]
Anexo A – Declaração da Secretaria Municipal de Saúde. [fonte times new roman,
tamanho 12 em negrito, espaçamento 1.5 cm, centralizado, no início da folha]

7 CITAÇÕES NO TEXTO
A formatação do artigo respeita o sistema autor-data conforme a NBR 10520/2002.
Nesse sistema, a indicação da obra é feita no próprio texto, com a indicação do sobrenome do
autor, seguida do ano de publicação da obra e o número da página onde se encontra o texto
citado. Quando a fonte da indicação for de meio eletrônico (Internet) e não houver divisão de
páginas, a indicação não será necessária.
Podem aparecer no texto de duas maneiras:
Segundo Tavares (2000, p. 49): “A finalidade de uma entrevista é sempre a de
descrever e avaliar para oferecer alguma forma de retorno.”
“A lógica evolucionista entende que cada indivíduo deva atuar de maneira a favorecer
a propagação de seus genes” (ADES, 2009, p. 11).

Existem duas formas de citação: diretas e indiretas.
A citação indireta ocorre quando a ideia do autor é transcrita com as palavras do
pesquisador, ou seja, a paráfrase. É indispensável a indicação da autoria, conforme o sistema
autor-data, porém não se faz necessária a indicação de página; ela aparece no decorrer do texto
sem nenhuma diferenciação de formatação.
A citação direta caracteriza-se pela transcrição das palavras usadas pelo autor do livro.
Observam-se duas maneiras de apresentá-las no texto: citações diretas curtas e citações diretas
longas.
As citações diretas curtas possuem até três linhas. Nesse caso a transcrição pode ser
feita no próprio texto, utilizando-se aspas duplas e indicando sempre a fonte de consulta
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utilizada no sistema autor data devendo, obrigatoriamente, acompanhar o número da página.
Exemplo:
“O objetivo das citações é sustentar, ilustrar ou esclarecer ideias do autor do texto”
(SANTOS, 2000, p. 116).

As citações diretas longas caracterizam-se por possuírem mais do que três linhas.
Nesse caso, a citação deve ser feita separadamente do parágrafo e com o tamanho 10 de fonte.
O recuo é de 04 centímetros à esquerda e sem recuo na primeira linha. Nesse caso, não é preciso
utilizar as aspas. Exemplo:

A redação do texto
é o momento da montagem do texto escrito a partir das informações obtidas,
organizadas segundo os objetivos do projeto. Redigir consiste essencialmente em
escrever um ‘texto pensado’, já produzido ao redor de um objetivo, enriquecendoo com detalhes anotados. É aqui que os objetivos do pesquisador transformam-se
em capítulos para o leitor (MARCONDES, 2010, p. 01).

Importante destacar que, segundo o autor, o texto deve ser sempre estruturado a partir
de seus objetivos do humano.

Para fazer o recuo da citação longa, observe-se a figura 7:
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Figura 7 – Recuo para citação direta – 4 cm

Fonte: Microsoft Office Word 2007.

Citação da citação
Nos casos em que os trabalhos citados não foram consultados na fonte (citação
secundária), devem ser citados no corpo do texto da seguinte maneira: (sobrenome do autor
original, apud sobrenome do autor lido, data). Nas referências, citar apenas a obra consultada e
a sua data. Recomenda-se o uso mínimo da citação de citação.
Para as demais especificidades de citações em texto, deverá ser acompanhada a
NBR 10520/2002.

8 REFERÊNCIAS
As referências devem ser indicadas em ordem alfabética do último sobrenome do autor
principal ao final do texto.
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A formatação das referências respeita o espaço simples entre linhas, mas entre uma
referência e outra o espaço é de um enter de 1,5 cm, a fonte deve ser times new roman, tamanho
12 e o parágrafo deve ser normal, sem recuo e sem deslocamento das margens com
alinhamento à esquerda.
Para cada tipo de obra, existe uma maneira específica de referenciar, e os exemplos a
seguir esclarecem a disposição de cada uma delas. Assim, apresentam-se, de modo mais
generalizado, outros detalhes de casos mais específicos (ver NBR 6023/2002).

a) Livro
MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento. 5. ed.
São Paulo: Atlas, 1999.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991.

b) Capítulo de livro
QUINN, James B.; DOORLEY, Thomas L.; PAQUETTE, Penny C. Além de produtos:
estratégia baseada em serviços. In: MONTGOMERY, Cyntia A.; PORTER, Michael E.
(Orgs.). Estratégia: a busca da vantagem competitiva. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus,
1998.
c) Dicionário
AULETE, Caldas. Dicionário contemporâneo da Língua Portuguesa. 3. ed. Rio de
Janeiro: Delta, 1980. 5 v.

d) Artigo de Periódico
CARVALHO, José Luis Felicio dos Santos de; MOTTA, Paulo Cesar de Mendonça.
Experiências em cenários temáticos de serviços. Revista de Administração de
Empresas – RAE, São Paulo, v. 42, n. 2, p. 54 - 65, abr./jun., 2002.

e) Monografia, dissertação e tese
CARDOSO, Olga Regina. Foco da qualidade total de serviços no conceito do
produto ampliado. 1995. v. 1. 402 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção e
Sistemas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1995.
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f) Documentos em meio eletrônico
LAZARETTI, Lucinéia Maria. O Administrador na contemporaneidade. Revista de
Administração de Empresas – RAE, São Paulo, v. 42, n. 2, p. 54 - 65, abr./jun., 2002.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141373722010000200022&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 01 out. 2010.
g) Lei e ou Decreto
BRASIL. Decreto n°. 5.731, de 20 de março de 2006. Dispõe sobre a instalação, a
estrutura organizacional da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e aprova o seu
regulamento. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5731.htm>. Acesso em: 30 jul. 2007.
RIO DE JANEIRO (Estado). Lei n. 1476, de 23 de outubro de 1967. Dispõe sobre o
despejo de óleo e lixo da Baía de Guanabara. Disponível em:
<http://www.lei.adv.br/estadual01.htm>. Acesso em: 01 jul. 2008.

Especificações
Se a obra possuir mais de três autores, utiliza-se a expressão “et al.” conforme exemplo.
No texto:
(ATKINSON, et al., 2002) ou: Segundo Atkinson, e outros (2002, p. 20)....
Nas referencias
ATKINSON, Richard C. et al. Introdução à psicologia de Hilgard. 13. ed. Porto Alegre:
ARTMED, 2002. 790 p.
Até três autores, citam-se todos. Exemplo
No texto:
(PAPALIA, OLDS, FELDMAN, 2009, p. 10) ou: Conforme Papalia, Olds e Feldman
(2009)...
Nas referencias
PAPALIA, Diane E; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth Duskin..
Desenvolvimento humano. 10. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill do Brasil, 2009. 889 p.
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No caso da utilização de um mesmo autor com obras diferentes, mas com o mesmo ano,
utilizar a diferenciação feita com letras “a”, “b”, “c” e assim por diante colocadas ao lado do
ano. Dessa maneira consegue-se distinguir no texto o que se refere a uma obra e o que se refere
a outra, pois que a designação de autoria é a mesma, conforme exemplo abaixo:
No texto:
(PAPALIA, 2009a, p. 10) ou: Conforme Papalia (2009a)...
(PAPALIA, 2009b, p. 10) ou: Conforme Papalia (2009b)...
Nas referencias
PAPALIA, Diane E. Desenvolvimento humano. 10. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill do
Brasil, 2009a. 889 p.
PAPALIA, Diane E. Psicologias do desenvolvimento humano. Porto Alegre: McGrawHill do Brasil, 2009b. 200 p.

Se existirem autores diferentes com o mesmo sobrenome e com obra do mesmo ano, o
texto deve aparecer acompanhado da inicial do nome do autor, conforme exemplo a seguir:
No texto:
(MOREIRA, D. 2010, p. 10) ou: Conforme Denise Moreiria (2010)...
(MOREIRA, A. 2010, p. 10) ou: Conforme Antonio Moreira (2010)...
Nas referencias
MOREIRA, Denise Cristina de. Análise de conteúdo. Revista de Enfermagem, Rio de
Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 11-23. 2010.
MOREIRA, Antonio. Análise estatística em ciências sociais. Revista de Educação, Porto
Alegre, v. 22, n. 37, p. 17-23. 2010.

Demais especificidades de citações em texto deverá ser acompanhada a NBR
6023/2002.
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Apêndice A – Modelo de artigo (estrutura)
TÍTULO DO ARTIGO: SUBTÍTULO DO ARTIGO

¶
Nome Sobrenome1 [aluno]
Nome Sobrenome2 [orientador]

¶
Resumo
¶
Deve conter um resumo com no mínimo 100 e máximo 250 palavras. Respeita o
espaçamento entre linhas de 1,5 cm, justificado, sem início de parágrafo e fonte Times
New Romam tamanho 12. Deve conter um resumo com no mínimo 100 e máximo 250
palavras. Respeita o espaçamento entre linhas de 1,5 cm, justificado, sem início de
3 cm

parágrafo e fonte Times New Romam tamanho 12. Deve conter um resumo com no
mínimo 100 e máximo 250 palavras. Respeita o espaçamento entre linhas de 1,5 cm,
justificado, sem início de parágrafo e fonte Times New Romam tamanho 12. Deve conter
um resumo com no mínimo 100 e máximo 250 palavras. Respeita o espaçamento entre
linhas de 1,5 cm, justificado, sem início de parágrafo e fonte Times New Romam tamanho
12.
¶
Palavras-chave: Palavra um. Palavra dois. Palavra três.
¶
1 INTRODUÇÃO
¶
Fonte times new roman, tamanho 12 (incluindo títulos e subtítulos). O
espaçamento entre linhas é de 1,5 cm, e o deslocamento de parágrafo na primeira linha
de 1,25 cm. O texto deve ser justificado.
¶
2 DESCRIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
¶

1

Aluno(a) do Curso de Administração. Artigo apresentado para a disciplina de TCC III. Faculdade
CESUSC, Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina – CESUSC. Endereço eletrônico para contato:
[colocar e-mail]. Artigo apresentado na data de xx/xx/xxxx na cidade de Florianópolis.
2
Professor(a) Orientador(a) [Titulação, atuação]. Faculdade CESUSC, Complexo de Ensino Superior de
Santa Catarina – CESUSC. Endereço eletrônico para contato: [colocar e-mail].

2 cm

Apêndice A – Modelo de artigo (estrutura)
Fonte times new roman, tamanho 12 (incluindo títulos e subtítulos). O
espaçamento entre linhas é de 1,5 cm, e o deslocamento de parágrafo na primeira linha
de 1,25 cm. O texto deve ser justificado.

3 REVISÃO TEÓRICA
¶
Fonte times new roman, tamanho 12 (incluindo títulos e subtítulos). O

3 cm

espaçamento entre linhas é de 1,5 cm, e o deslocamento de parágrafo na primeira linha
de 1,25 cm. O texto deve ser justificado.
¶
4 METODOLOGIA
Fonte times new roman l, tamanho 12 (incluindo títulos e subtítulos). O
espaçamento entre linhas é de 1,25 cm, e o deslocamento de parágrafo na primeira linha
de 1,5 cm. O texto deve ser justificado.
5 ANÁLISE DOS DADOS E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
Fonte times new roman l, tamanho 12 (incluindo títulos e subtítulos). O
espaçamento entre linhas é de 1,5 cm, e o deslocamento de parágrafo na primeira linha
de 1,5 cm. O texto deve ser justificado.

6 CONCLUSÃO
Fonte times new roman l, tamanho 12 (incluindo títulos e subtítulos). O
espaçamento entre linhas é de 1,5 cm, e o deslocamento de parágrafo na primeira linha
de 1,5 cm. O texto deve ser justificado.
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Apêndice A – Modelo de artigo (estrutura)
3 cm
REFERÊNCIAS [deve aparecer em página separada]
Respeita o espaço simples entre linhas, e entre uma referência e outra o espaço é de um
enter de 1,5, a fonte deve ser times new roman, tamanho 12 e o parágrafo deverá ser
normal, sem recuo e sem deslocamento das margens com alinhamento à esquerda.
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