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Com este manual, a Faculdade Santo Agostinho (FSA) vem suprir a necessidade da comunidade

acadêmica quanto às orientações para a produção de documentos científicos, em específico, relaciona-

dos à etapa de conclusão de curso: artigos científicos, monografias e dissertações, relatórios de estágio,

no âmbito da instituição.

Ainda que sejam muitas as normas da área de documentação aprovadas pela Associação Brasilei-

ra de Normas Técnicas (ABNT), neste documento, são apresentadas as informações básicas para a ade-

quação de textos ao formato científico adotado pela FSA.

O objetivo é orientar de forma prática e funcional aqueles que estão em fase de elaboração de

trabalhos de conclusão de cursos, oferecendo suporte documental para ambos implicados (discentes e

docentes).

Adota-se linguagem direta e simples, a exemplo das ilustrações expostas a fim de facilitar a com-

preensão do leitor e auxiliá-lo na organização do trabalho acadêmico, formatando-o com base nos

padrões da ABNT.

Por se tratar de trabalho humano, sujeito sempre a melhorias, a Faculdade Santo Agostinho aguar-

da sugestões e correções, que podem ser encaminhadas para o e-mail fsa@fsanet.com.br. É importante

ressaltar que nossos acadêmicos são nossos parceiros para apontar os inevitáveis erros e omissões, bem

como fornecer contribuições e, sempre que possível, por meio de exemplos práticos. Vale ressaltar que

este trabalho é de todos e visa contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho de toda comunidade

acadêmica.

A finalidade deste manual é criar um padrão a ser seguido por todos os cursos da instituição, bem

como permitir comunicação com produções acadêmicas de outras instituições de ensino superior do país,

considerando que utilizamos linguagem comum, respaldada nas orientações da ABNT.

APRESENTAÇÃO

Diretora Geral da FSA
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1 CONCEITUAÇÃO

1.1 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável pelo desenvolvimen-

to e a difusão da normalização técnica no Brasil, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento

tecnológico brasileiro. Trata-se de uma entidade privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, funda-

da em 1940. Seus objetivos são promover a elaboração de documentos normativos mantendo-os

atualizados; colaborar nas atividades relativas à normalização e incentivar e promover a participação das

comunidades técnicas na pesquisa, normalização, no desenvolvimento e na difusão da normalização do

país (ABNT, 2009).

Os trabalhos acadêmicos que são redigidos observando-se as normas da ABNT oferecem clareza

aos elementos bibliográficos e técnico-científicos, tanto para quem os produz como para quem os consul-

ta. Além disso, possibilitam a compreensão do texto, proporcionam meios eficientes para a troca de

informação entre o produtor e o consumidor e uniformizam os meios de expressão e comunicação entre

as partes.

A ABNT é a única e exclusiva representante no Brasil das seguintes entidades internacionais:

a) International Organization for Standardization (ISO)

b) International Electrotechnical Comission (IEC)

2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), eventualmente chamado Trabalho de Graduação

Interdisciplinar ou Trabalho Final de Graduação, TCC lato sensu, Relatório de Estágio e mais raramente

Projeto Experimental, é um tipo de trabalho acadêmico amplamente utilizado no ensino superior como

forma de efetuar a avaliação final dos graduandos, contemplando a diversidade dos aspectos de sua

formação universitária.

 Em muitas instituições, o TCC é encarado como critério final de avaliação do aluno; em caso de

reprovação, o aluno estará impedido de obter o diploma e, consequentemente, de exercer a respectiva

profissão, até que seja aprovado. Embora a expressão “trabalho de conclusão de curso” possa ser

utilizada em meios que não os da graduação universitária, no Brasil ela está invariavelmente ligada ao

ensino superior.

 O escopo e o formato do TCC (assim como sua própria nomenclatura) variam entre os diversos

cursos e entre as diferentes instituições, mas, na estrutura curricular brasileira possui papel de destaque:

em cursos ligados às ciências, normalmente, é um trabalho que envolve pesquisa experimental e em

cursos de caráter profissional, normalmente envolve pesquisa bibliográfica e/ou empírica, a execução em



si e uma apresentação final perante uma banca examinadora composta por três ou cinco professores.

 A banca examinadora formada para tal propósito não cria nenhuma expectativa de originalidade.

Portanto, pode ser uma compilação (e não cópia) de outros ensaios com uma finalidade, um fio condutor,

algo que forneça um roteiro, uma continuidade.

2.1 Alguns tipos de Trabalhos de Conclusão de Curso

Vários são os tipos de trabalhos de conclusão de curso, diferenciando-se conforme o curso e o

título que se pretende obter. Os mais utilizados na FSA estão apresentados neste manual, com os seus

conceitos e exemplos.

2.1.1Monografia

Monografia é uma dissertação (em sentido lato) sobre um ponto particular de uma ciência, de uma

arte, de uma localidade, sobre um mesmo assunto ou sobre assuntos relacionados. Normalmente, é escri-

ta por apenas uma pessoa. É o principal tipo de texto científico. Trabalho acadêmico que apresenta o

resultado de investigação sobre tema único e bem delimitado. A própria palavra monografia advém de

“mono” (um) e “grafia” (tema).

Raramente a monografia é elaborada com base em pesquisa original ou apresenta resultado de

estudo experimental; normalmente, é estudo recapitulativo, de base bibliográfica. Visa, geralmente, à

obtenção do título de bacharel ou especialista, sendo utilizada, ainda, como trabalho de conclusão de

alguma disciplina regular.

É elaborada conforme as normas definidas pelo colegiado de cada curso e realizada a pesquisa

correspondente; em todos os casos, é desenvolvida sob a assistência de um orientador acadêmico (pro-

fessor designado para suporte técnico-científico).

Para trabalhos de mestrado, são normalmente escritas dissertações e, para trabalhos de doutora-

do, teses. Ao contrário destas produções, uma monografia não precisa apresentar resultados acadêmicos

inéditos.

Segundo o dicionário Aurélio, a monografia é um estudo minucioso realizado a fim de esgotar

determinado tema relativamente restrito (FERREIRA, 1995). Outra definição, a partir do exposto por

Umberto Eco (2002), por  exemplo, se refere a textos redigidos durante uma disciplina ou curso por uma

ou várias pessoas, sobre um tema referido aos estudos nos quais se deve aprofundar.

De acordo com seus propósitos, a monografia é construída a partir de inúmeras regras que visam,

basicamente, o melhor tratamento da ideia ou do assunto, assim como também gerar certa homogeneidade

em relação à metodologia utilizada para a sua criação.

Esta se baseia em fatos ou, ainda, conceitos, devendo-se fundamentar o assunto de modo a se

obter uma coerência e relevância científica ou filosófica.



Para tanto, a monografia necessita ser elaborada a partir do embasamento existente em fontes

científicas que irão fundamentá-la ou, ainda, a partir de resultados práticos de pesquisa científica, como

um modo de apresentação, racionalização e discussão dos mesmos.

É desejável que a monografia possua o máximo de vieses possíveis sobre o assunto tratado, de

modo a possibilitar ao leitor o entendimento substancial do mesmo. Deste modo, é composta por três

grandes partes: (a) Pré-textual; (b) Textual e (c) Pós-textual, que possuem elementos específicos, de

caráter obrigatório ou opcional, e funções determinadas de acordo com as necessidades de cada traba-

lho.

2.1.2Dissertação

 A dissertação é um documento essencial para a obtenção do título de mestre. É um trabalho

acadêmico baseado em estudo teórico de natureza reflexiva, que consiste na ordenação de ideias sobre

um determinado tema. A característica básica da dissertação é ter cunho reflexivo-teórico.

Dissertar é debater, discutir, questionar, expressar ponto de vista, qualquer que seja. É desenvolver

um raciocínio, elaborar argumentos que fundamentem posições. É polemizar, inclusive, com opiniões e

com argumentos contrários aos nossos. É estabelecer relações de causa e consequência, é dar exemplos,

é tirar conclusões, é apresentar um texto com organização lógica das ideias. Basicamente, é um texto em

que o autor mostra suas ideias.

A dissertação é feita no final de curso de pós-graduação, stricto sensu (mestrado), com a finalida-

de de treinar os estudantes no domínio do assunto abordado e como forma de iniciação à pesquisa mais

ampla. Do mesmo modo que ocorre na graduação, este trabalho científico é desenvolvido sob a orienta-

ção de um orientador acadêmico.

2.1.3Tese

É o documento resultante de trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema

único e devidamente delimitado. É elaborado com base em investigação original, configurando-se como

real contribuição para a área em questão.

Trata-se de documento essencial para a obtenção do grau de doutor(a), de livre-docente ou pro-

fessor titular. Deve revelar a capacidade do autor em incrementar a área de estudo da qual faz parte com

contribuições significativas e consolidadas.

Os itens básicos para o desenvolvimento deste trabalho são: revisão de literatura, rigor na argumen-

tação e apresentação de provas, profundidade de ideias e avanço dos estudos na área. Associado a tudo

isto, o fator que atribui maior mérito a tese é a originalidade.

Trata-se de uma produção elaborada sob a coordenação de um professor orientador, podendo

contar inclusive com um co-orientador. É defendida publicamente perante banca de cinco doutores.  Por

último, é oportuno enfatizar que a tese deve revelar a capacidade do pesquisador em sistematizar o
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conhecimento, revelando a capacidade do doutorando em fornecer contribuição significativa para área

científica.

3 ESTRUTURA

A estrutura da monografia, dissertação, tese ou trabalhos acadêmicos estabelece a ordem em que

devem ser dispostos os elementos que as compõem (elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais)

(Figura 1).

Fonte: Adaptado da Universidade de São Paulo (2008)

Figura 1 –  Estrutura do TCC, monografia, Relatório de Estágio e Dissertação.
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3.1 Elementos pré-textuais

São os elementos que precedem o texto dos trabalhos acadêmicos, auxiliando sua apresentação,

de acordo com padrões pré-estabelecidos pelas normas da ABNT.

3.1.1Capa

Elemento obrigatório, para a proteção externa do trabalho, sobre a qual se imprimem as informa-

ções indispensáveis à sua identificação transcritas na seguinte ordem, com todos os elementos centraliza-

dos:

a) a logomarca da FSA, nome da Faculdade e Coordenação do Curso, fonte Times New Roman

12 e sem negrito;

b) o nome do autor em maiúsculas, fonte Times New Roman 14 e em negrito;

c) o título da monografia, relatório de estágio, dissertação e tese, em maiúsculas, em fonte 16 e em

negrito. Quando houver subtítulo, deve ser separado do título por dois pontos, sem negrito.

d) a cidade seguida de hífen e a sigla do estado em fonte Times New Roman 12, sem negrito;

e) o ano de depósito (da entrega) em fonte Times New Roman 12, sem negrito.

Os elementos da capa serão distribuídos uniformemente (Figura 2).
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Fonte: NUCOM FSA.

Figura 2 –   Modelo de Capa.
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3.1.2 Folha de rosto

A folha de rosto deve ter formato único padronizado, na fonte Times New Roman, tamanho 12,

contendo os seguintes dados:

a. autor: primeiro elemento da folha de rosto, inserido no alto da página, centralizado, em maiúscu-

las e negrito;

b. título: em maiúsculas e negrito; o subtítulo (se houver) deve ser separado do título por dois

pontos, sem negrito;

c. nota descritiva: indica a natureza acadêmica, a instituição em que foi apresentada, o curso ou o

programa, a área de concentração (se houver) e o título pretendido, deve ser alinhada com recuo do meio

da página para a margem direita e com espaço simples;

d. nome do orientador e co-orientador (se houver): alinhado com recuo do meio da página para a

margem direita e com espaço simples;

e. cidade da instituição, seguida da sigla do estado e ano de defesa, que é o último elemento da

folha de rosto, inserido no final da página, em letras maiúsculas e em negrito, centralizado um em cada

linha.

 A seguir, na Figura 3, está especificado o modelo de folha de rosto.
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Fonte: NUCOM FSA.

Figura 3 –  Modelo de Folha de Rosto.
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3.1.4 Ficha Catalográfica

A ficha catalográfica contém as informações bibliográficas necessárias para a identificação do do-

cumento na fonte. Traz informações fundamentais para a identificação e a recuperação do documento,

tais como autor, título, local, páginas, assunto, etc. Suas medidas são 7,5 cm de altura por 12,5 cm de

largura, dimensões padronizadas internacionalmente.

Trata-se de um elemento confeccionado por profissional bibliotecário, conforme o Código de Ca-

talogação Anglo-Americano vigente. Deve ser impressa no verso da folha de rosto das publicações. Os

trabalhos depositados na biblioteca devem, obrigatoriamente, contê-la.

Na FSA, o aluno concludente deve se dirigir à Biblioteca Prof. Antônio de Pádua Emérito (FSA)

para contato e agendamento prévio com o bibliotecário para criação do referido item, conforme exigên-

cias da ABNT.

3.1.3Errata

Elemento opcional, que consiste na listagem de erros com as devidas correções, indicação de

páginas e, quando possível, de linhas em que os mesmos aparecem. Apresenta-se em papel avulso ou

encartado, acrescido ao trabalho depois de impresso. A errata deve ser inserida logo após a folha de

rosto, centralizada na página, constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata disposta,

conforme modelo apresentado abaixo na Figura 4.

Figura 4  –  Modelo de Errata

Fonte: FSA
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3.1.5Folha de aprovação

A folha de aprovação tem formato único padronizado, devendo ser apresentada na fonte

Times New Roman, tamanho 12, conforme a Figura 6, contendo os seguintes dados:

a) autor: primeiro elemento da folha de aprovação, inserido no alto da página, centralizado,

em maiúsculas e negrito;

b) título: em maiúsculas e negrito; subtítulo (se houver) deve ser separado do título por dois

pontos, sem negrito;

c) nota descritiva: indica a natureza acadêmica, a instituição em que foi apresentada, o

curso ou programa, a área de concentração e o título pretendido; deve ser alinhado com recuo do meio

da página para a margem direita e com espaço simples (idêntica à descrição da folha de rosto);

d) data de aprovação;

e) nomes dos examinadores acompanhados de titulação, bem como de suas respectivas

instituições. Na graduação, considerando que os professores orientadores costumam participar das

bancas, fica subentendido que o primeiro nome é do(a) orientador(a).

Fonte: Rodrigues (2012)

Figura 5  –  Modelo de Ficha Catalográfica
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 Figura 6 –  Modelo de Folha de aprovação

Fonte: FSA
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3.1.1Dedicatória

Elemento opcional, inserido após a folha de aprovação. Não têm título. Geralmente, o autor

presta uma homenagem ou dedica seu trabalho a alguém (Figura 7).

3.1.1Agradecimento(s)

Folha onde o autor dirigirá palavras de reconhecimento a pessoas ou instituições que contribuíram

para execução do trabalho, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. De cunho particular,

deve ser redigida em linguagem concisa e simples. Constitui título sem indicativo numérico.

A palavra – AGRADECIMENT OS – figura acima e ao centro da página, com letras maiúsculas

e sem pontuação. Recomenda-se, por exemplo, mencionar os setores da FSA, bem como os professo-

res e colegas de curso que o auxiliaram no processo de construção do trabalho (Figura 8).

Fonte: FSA

Figura 7  –  Modelo de Dedicatória
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3.1.1Epígrafe

A Epígrafe é um elemento opcional, inserido após a página dos agradecimentos.

Folha onde o autor apresenta uma citação (em geral, relacionada com a matéria tratada no corpo

do trabalho), seguida de indicação de autoria.

As folhas de abertura das secções primárias também podem conter epígrafes.

No caso de citação, indicar autoria, após o trecho transcrito. Não é titulada e nem possui indicativo

numérico. A epígrafe deve vir disposta à direita e na metade inferior da página (Figura 9).

      Figura 8 –  Modelo de Agradecimentos

Fonte: FSA
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3.1.1Resumo na língua vernácula

Trata-se de uma apresentação resumida do conteúdo do TCC que destaca os aspectos de maior

importância. No resumo ressaltam-se o objetivo, o método, o(s) resultado(s) e a conclusão do documen-

to (Figura 10). É redigido em um único parágrafo, de forma cursiva, concisa e objetiva. Utiliza-se o verbo

na voz ativa e na terceira pessoa do singular, com extensão de 150 a 500 palavras, não ultrapassando

uma página.

 Deve conter palavras representativas do conteúdo do trabalho, localizadas abaixo do resumo, sepa-

radas por dois espaços, antecedidas da expressão Palavras-chave e são grafadas com a letra inicial em

maiúscula, separadas entre si por ponto.

 No caso de dissertação ou tese por capítulos, deverá constar um resumo geral e um resumo para

cada um dos demais capítulos.

A quantidade de palavras utilizadas para resumos de acordo com a norma NBR 6028 (ABNT, 2003),

conforme o tipo de publicação, é de:

a) 50 a 100 palavras, quando se destina a comunicações breves;

b) 100 a 250 palavras, quando se destina a artigos de periódicos; e

c) 150 a 500 palavras, quando se destina a trabalhos acadêmicos, monografias, dissertações e teses.

 Figura 9 –  Modelo de Epígrafe

Fonte: FSA
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Figura 10 –  Modelo de resumo na língua do documento

3.1.1Resumo em língua estrangeira (Abstract)

É a versão do resumo em idioma diferente do resumo em língua vernácula, com as mesmas carac-

terísticas, seguido das palavras-chave (em inglês: keywords; em espanhol: palabras clave e em francês:

mots-clés), (Figura 11).

O título, conforme a língua escolhida, será: Abstract (inglês); Resumen (espanhol); e Resumé (fran-

cês).

Fonte: FSA
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3.1.1 Lista de ilustrações

Listagem de gráficos, quadros, fórmulas, figuras, desenhos, gravuras, mapas, fotografias, na mes-

ma ordem em que são citados no texto, com cada ilustração designada por seu número, seu nome

específico e a indicação da página onde está localizada.

Constando no texto diferentes ilustrações, mas em número inferior a cinco de cada uma, a lista será

única, com itens distintos dispostos em ordem alfabética (Figura 12). Quando necessário (ou seja, a partir

de quantidade expressiva – acima de cinco itens), recomenda-se a elaboração de lista própria para cada

tipo de ilustração.

Figura 11 –  Modelo de abstract

Fonte: FSA
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3.1.1Lista de tabelas

Listagem utilizada tão-somente quando o número de tabelas justifica. Vale lembrar que a tabela é

um tipo de elemento demonstrativo de síntese que constitui unidade autônoma. É elaborada de acordo

com a ordem em que aparece no texto, com cada item designado por seu nome específico, acompanhado

do respectivo número da página. (Figura 13).

Figura 12 –  Modelo de Lista de Ilustrações

Fonte: FSA
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3.1.1 Lista de abreviaturas, siglas e símbolos

As listas de abreviaturas e siglas serão apresentadas em ordem alfabética, seguidas das palavras

ou expressões correspondentes, grafadas por extenso.

A lista de símbolos será elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com o devido

significado.

As listagens serão utilizadas tão-somente quando o número de siglas/abreviaturas e símbolos se

justifica. Em outras palavras, é necessário ter uma quantidade mínima de cinco itens, sem restrição

quanto ao máximo de elementos.

Deve-se elaborar uma lista para cada um desses itens separadamente (Figuras 14 e 15).

Figura 13 –  Modelo de Lista de Tabelas

Fonte: FSA
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Figura 15 –   Modelo de Lista de Símbolos

Figura 14  –   Modelo de Lista de Siglas

3.1.1Sumário

O sumário compreende a enumeração dos capítulos, das divisões, das seções e de outras partes

que compõem o trabalho, na mesma ordem e conteúdo com que aparece no texto, seguida de sua

paginação. Será empregada a numeração progressiva, limitada até a seção quinária, conforme a NBR

6027 (ABNT, 2003).

O sumário é o último elemento pré-textual e trata-se de elemento obrigatório. Capa, folha de rosto,

folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, lista de figuras, lista de tabelas, lista de abrevi-

Fonte: FSA

 Fonte: FSA
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aturas e siglas, símbolos, resumo em língua vernácula, resumo em língua estrangeira, etc. não constam no

sumário (Figura 16). Os elementos pós-textuais, como referências, glossário, apêndices, anexos e índice

constarão no sumário, sem numeração seqüencial, mas obrigatoriamente com paginação.

A apresentação do sumário consiste em:

 a) o termo sumário centralizado com letras maiúsculas, em fonte 12 e em negrito;

 b) todos os títulos e subtítulos serão alinhados à margem esquerda observando a margem do título

ou subtítulo mais extenso;

c) os títulos no sumário serão grafados da mesma forma utilizada no texto, observando-se letras

maiúsculas, minúsculas, itálico e negrito;

d) os títulos e os subtítulos (se houver), quando extensos e ultrapassarem uma linha, serão alinhados

pela margem do início do título da primeira linha.

A estrutura do TCC deverá respeitar a mesma estrutura do sumário a seguir.

Fonte: FSA

Figura 16 –  Modelo de Sumário
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3.2 Elementos textuais

Trata-se da apresentação e do desenvolvimento do trabalho, propriamente ditos. Podem ser divi-

didos em capítulos e seções ou somente em capítulos ou artigos. Geralmente, consiste das seguintes

divisões principais: Introdução, Referencial Teórico (vários capítulos), Metodologia, Resultados e Dis-

cussão. Por último, têm-se as Considerações Finais/Conclusão.

3.2.1 Introdução

Na introdução, o assunto é apresentado como um todo, sem detalhamento. Trata-se de um texto

explicativo, no qual o autor apresenta a justificativa do trabalho, ou seja, os fatos que levaram à execução

do mesmo, os objetivos e os seus principais tópicos, sem subdividi-los. Segue a seguinte orientação:

 a) definir claramente o assunto;

 b) indicar a finalidade e os objetivos do trabalho;

c) referir-se aos tópicos principais do texto, fornecendo o roteiro ou a ordem de apresentação dos

mesmos;

d) evitar citações bibliográficas, embora possam ser utilizadas exclusivamente para dar suporte a

definições e relatos históricos;

e) a introdução, como primeira seção do texto, corresponderá, dentro da numeração progressiva,

ao número 1 (um) e é a partir da introdução que a paginação do trabalho passa a constar na parte

superior da página à direita;

 f) não usar figuras, quadros e tabelas e outras ilustrações na introdução.

3.2.2Desenvolvimento

Parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Tem por

objetivo desenvolver a ideia principal, analisando-a, ressaltando os pormenores mais importantes, discu-

tindo hipóteses divergentes, expondo a própria hipótese e demonstrando-a. Divide-se em seções e

subseções, que variam em função da abordagem do tema e do método.

No desenvolvimento apresenta-se o referencial teórico, a metodologia, os resultados e a discussão

dos dados.

3.2.2.1 Referencial teórico

Relata os fatos existentes na literatura, que dão suporte ao tratamento do assunto, e possibilita

identificar as possíveis relações entre o problema e o conhecimento existente. Para a sua elaboração, são

necessários amplo conhecimento dos fatos pertinentes, visão clara do problema e articulação lógica entre
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os conhecimentos utilizados e citados.

Para a elaboração do referencial teórico é importante:

a) fazer referência a trabalhos anteriormente publicados, situando a evolução cronológica do assunto;

b) limitar-se às contribuições mais importantes diretamente ligadas ao assunto, lembrando-se que

serão analisadas e discutidas em resultados e discussão;

c) lembrar que os nomes dos autores de todas as contribuições citadas no texto ou em notas

deverão, obrigatoriamente, constar nas referências;

3.2.2.2  Metodologia

Incluem-se nesta parte os materiais, as técnicas e os métodos utilizados, entre os quais inclui-se o

tratamento estatístico dos dados (se houver) para conduzir o trabalho, descritos de maneira detalhada e

suficiente para tornar possível a repetição do experimento por outros pesquisadores, com a mesma pre-

cisão.

Métodos inéditos desenvolvidos pelo autor devem ser justificados, apresentando suas vantagens

em relação a outros. As técnicas e os métodos já conhecidos devem ser apenas citados, sem necessidade

de descrição.

Devem ser esclarecidos os princípios éticos utilizados pela pesquisa, bem como o trâmite de apro-

vação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Neste contexto, recomenda-se a consulta aos documen-

tos disponíveis no link do CEP/FSA    http://www.fsanet.com.br/institucional/comite-de-etica.

Vale ressaltar que, no caso de pesquisa com seres humanos, é imprescindível que se obedeça a

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde; no caso de pesquisa com animais, a lei n. 11.794/

2008 e ser submetida à avaliação ética pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA).

3.2.2.3 Resultados e discussão

Visa comunicar os resultados da pesquisa e a análise dos mesmos, oferecendo subsídios para as

considerações finais/conclusões. Caso o pesquisador tenha a necessidade de expor os dados (planilhas,

gráficos, mapas, etc.) isto pode ocorrer por meio de elementos disponíveis nos anexos ou nos apêndices.

A análise e discussão dos dados podem vir seqüenciados (exemplo de tópico: Resultados e Discus-

são), assim como também poder vir separados. Deste modo, os resultados devem ser agrupados e orde-

nados conforme especificado na metodologia do trabalho, acompanhados de tabelas e figuras.

A discussão dos resultados deve possibilitar a ligação entre novas descobertas e os conhecimentos

anteriormente levantados no referencial teórico, destacando a maneira como as hipóteses apresentadas

foram comprovadas ou não, além das concordâncias e divergências da teoria. O autor deve destacar

fatos novos ou excepcionais e evitar simples comparações entre resultados obtidos e outros relatados na

literatura.
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3.2.2.4  Considerações finais

O autor manifestará seu ponto de vista sobre os resultados obtidos e sobre o alcance dos mesmos,

podendo fazer sugestões para trabalhos futuros. De outro modo, é a síntese final do trabalho, ou seja,

constitui-se de uma resposta à hipótese enunciada na introdução ou ao problema de pesquisa investigado.

Não se faz a inclusão de novos dados neste item.

3.3  Elementos pós-textuais

Os elementos pós-textuais são aqueles que complementam o trabalho acadêmico, auxiliando no

seu entendimento, de acordo com padrões pré-estabelecidos pelas normas da ABNT.

3.3.1Referências

Esses elementos devem ser apresentados em sequência padronizada e são extraídos do documento

que estiver sendo referenciado. Para a elaboração das referências é necessária a identificação dos ele-

mentos essenciais, que são informações indispensáveis à identificação do documento. Estão estritamente

vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo. Se necessário, também é possível

utilizar elementos complementares para melhor identificação da obra.

 Relacionam-se as referências em lista própria. São apresentadas no final do trabalho, em ordem

alfabética, com entrada única e a alfabetação deverá ser de acordo com a NBR 6033 (ABNT, 1989). As

referências são alinhadas à margem esquerda do texto, digitadas com espaço simples entre as linhas e

separadas entre si, por espaço duplo.

A pontuação segue padrões internacionais e deve ser uniforme. Usa-se o recurso tipográfico negrito

para destaque dos dados, de acordo com cada tipo de material usado. Para entrada de autores, indica o

último sobrenome, todo em letras maiúsculas, seguido do(s) prenome(s) e outros sobrenomes, abreviado(s)

por suas iniciais. Deverá constar espaço entre as iniciais de sobrenomes, volume, número e páginas.

     || UM AUTOR

Inicia-se a entrada pelo último sobrenome do autor, em letras maiúsculas, seguido do prenome e

outros sobrenomes abreviados e sem espaço.

* no texto:  Antonio Carlos Usberti

* na referência: USBERTI, A. C.

|| DOIS OU TRÊS AUTORES

Devem ser separados por ponto-e-vírgula (;):

FIGÚN, M. E.; GARINO, R. R.

MARCONI, M.; LACERDA, T.; PALMEIRA, M.
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|| ACIMA  DE TRÊS AUTORES

Indica-se apenas o primeiro mencionado e depois de um espaço, acrescente a expressão et al.,

expressão em latim, que significa “e outros”.

Precisa vir em itálico por se tratar de termo em outro idioma.

BARATIERI, L. N. et al.

|| SOBRENOMES COMPOSTOS

a) ligados por hífen, a entrada para este caso deverá ser feita pelos dois sobrenomes ligados pelo

hífen;

* no texto: Osório Duque-Estrada

* na referência: DUQUE-ESTRADA, O.

b) que indicam parentesco: Neto, Sobrinho, Filho, Júnior. A entrada para este caso deverá ser feita

pelo sobrenome que antecede o grau de parentesco, da mesma forma que é apresentado na obra.

* no texto: José dos Santos Júnior

* na referência: SANTOS JUNIOR, J.

· INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quando a responsabilidade de uma obra for atribuída a um organizador, editor, coordenador etc.;

a entrada é feita pelo responsável indicado, seguida da abreviatura correspondente entre parênteses, no

singular: organizador (Org.), compilador (Comp.), editor (Ed.), coordenador (Coord.), colaborador

(Colab.)

* no texto: Coordenação: Léo Kriger

* na referência: KRIGER, L. (Coord.)

3.3.1.1  Livros

a) Título: subtítulo

O título e o subtítulo devem ser reproduzidos tais como figuram no documento, separados por dois

pontos (:). Somente o título deverá receber uma forma de destaque, que pode ser negrito, itálico ou

sublinhado (exclusivamente um dos três destaques). Após a escolha do elemento destaque, este deverá

ser usado como padrão para todas as outras referências.

b) Edição

Indica-se a edição de uma publicação a partir da segunda, no idioma original da obra.

 KRIGER, L. (Coord.) ABOPREV: promoção de saúde bucal. 2. ed. […]

 GROSSMAN, L. I. Root canal therapy. 3. ed. […]
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c) Local: editora, ano.

Local (cidade de publicação) deve ser indicado tal como figura no documento; a editora deverá ser

mencionada tal como figura no documento, abreviando os prenomes e suprimindo-se palavras que desig-

nam a natureza jurídica ou comercial (Cia., Ltda, Livraria, Editora, Gráfica, Imprenta / Casa Editora,

etc.). Deverá ser mencionada na referência logo após o local, separados por dois pontos (:); quando

houver mais de um local ou editora, indica-se o primeiro mencionado ou o mais destacado na página de

rosto; o ano de publicação deve ser sempre indicado na referência e em algarismos arábicos.

KRIGER, L. (Coord.) ABOPREV: promoção de saúde bucal. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas,

1999. 475p.

d) Páginas (não é um elemento obrigatório para composição da referência)

Devem ser indicadas nos casos de: livros no todo, deve-se registrar o número da última página ou

folha, seguido da abreviatura “p.” ou “f “: 376p. ; páginas isoladas: p. 3-14, 20-22, 30-35.; capítulo de

livro: cap. 4, p. 30-44. ; quando o documento inclui páginas numeradas em algarismos romanos, registra-

se na seqüência indicada: xxvi, 99p.

* Modelos de Referências

a) Livro

AUTOR(ES) do livro. Título:  subtítulo. edição. Local: editora, ano. páginas.

ALVARES, L. C.; TAVANO, O. Curso de radiologia em odontologia. 4. ed. São Paulo: San-

tos, 2000. 248p.

b) Obras traduzidas

O tradutor pode ou não fazer parte da referência, se necessário, é mencionado logo após o título,

conforme aparece no documento.

CRAIG, R. G.; O’BRIEN, W. J.; POWERS, J. M. Materiais dentários: propriedades e manipu-

lação. Tradutores Kátia D. Franco, Simonides Consani, Luiz A. Ruhnke. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan, 1988. 204 p.

c) Norma

As obras de responsabilidade de entidades independentes tem entrada pelo seu próprio nome, por

extenso e em letras maiúsculas.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e docu-

mentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24f.
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d) Publicação governamental

Quando a entidade for um órgão da administração governamental direta (Ministérios, Secretarias,

Prefeituras, etc.) deve-se entrar pelo nome da jurisdição geográfica à qual pertence, ou seja, nome do

País, Estado ou Município do órgão que publicou a referida obra, seguida da subordinação hierárquica

(quando houver).

BRASIL. Ministério da Saúde. Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de

AIDS: manual de condutas. Brasília, 2000. 118p.

3.3.1.2  Capítulos de livros

A entrada da referência é feita pelo(s) autor(es) do capítulo, seguido do título e subtítulo (se houver)

da parte, logo após acrescente a expressão In:, em itálico, e da referência completa do livro no todo. No

final da referência, deve-se informar o número do capítulo (se houver) seguido da paginação; somente o

título do livro  deverá receber destaque.

AUTOR(ES) do capítulo. Título do capítulo: subtítulo. In: AUTOR(ES) do livro. Título do livr o:

subtítulo. edição. Local: editora, ano. número do capítulo, páginas inicial-final do capítulo.

CORRÊA, M. S. N. P.; MAIA, M. E. S. Técnicas de abordagem: criança de 0 a 3 anos de idade.

In: CORRÊA, M. S. N. P. Odontopediatria na primeira infância. São Paulo: Santos, 1999. cap. 14,

p. 165-177.

3.3.1.3  Monografias, dissertações e teses

Nos trabalhos acadêmicos, devem ser indicados, logo após as páginas: Tipo de documento (Grau

e Área de Especialização) - Vinculação Acadêmica, o Local (Cidade) e ano da defesa.

*  Monografia (Graduação em XXXXX)

*  Monografia (Especialização em XXXXX);

*  Dissertação (Mestrado em XXXXX);

*  Tese (Doutorado em XXXXX).

AUTOR. Título. ano. número total de páginas ou folhas da obra. Tipo de documento (Grau e Área

de especialização) – Faculdade, Universidade, Local, ano de defesa.

RODRIGUES, T. K. A. Caracterização de MPEs brasileiras quanto ao conhecimento de

ferramentas de gestão. 2012. 130 p. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Fede-

ral de Lavras. Lavras: UFLA, 2012.

3.3.1.4 Ar tigos de publicações periódicas

A regra para a entrada do(s) autor(es) é a mesma mencionada no item 5.1. O título do artigo deve

ser reproduzido tal como figura na publicação e deverá ser mencionado logo após o(s) autor(es), sem

destaque.
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a) Título do periódico e local

Na representação dos artigos de periódicos, o destaque é dado para o Título da Revista, o qual

poderá ser mencionado por extenso ou abreviado. Se for abreviado deve estar normalizado de acordo

com uma fonte de informação como: MEDLINE (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/jrbbrowser.cgi),

BIREME (http://portal.revistas.bvs.br).

O local (cidade de publicação) deve ser citado logo após o título da revista (utilizar os endereços

eletrônicos mencionados acima para conhecer a cidade de publicação da revista ou pesquisar pela plata-

forma on-line da revista, se houver, no Google).

b) Volume, número, páginas inicial-final do artigo

Devem ser indicados na forma abreviada e devem ser separados por vírgula e um espaço:

v. 147, n. 7, p. 1481-1492, dez. 1999.

c) Mês e ano

O mês deve ser indicado na forma abreviada, no idioma da publicação; se a publicação indicar, em

lugar do mês a estação do ano, transcreve-se como figura no documento; v. 59, n. 4, p.

9-17, Fall 2000.; logo após o mês deverá ser indicado o ano de publicação do periódico, separa-

dos somente por um espaço.

Exemplos:

CLARO, J. A. C. S. et. al. Consultoria organizacional: utilização do marketing de relacionamento

pelas pequenas empresas de consultoria e pelos consultores autônomos na busca de competitividade.

Revista da Micro e Pequena Empresa, Campo Limpo Paulista, v. 5, n. 3, p. 21-39, set./dez. 2011.

REIS, J. R. Estratégias redutoras de risco percebido: um estudo entre turistas deficientes físicos.

Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 9, n. 2, p. 21-36, jul./dez., 2011.

SUAREZ, M. C.; CASOTTI, L. M. O método do caso e a sua importância na formação de

gestores no contexto brasileiro. Revista FSA, Teresina, v. 10, n. 1, p. 01-24, jan./mar. 2013.

Exemplo da representação de uma referência retirada da base Medline para a norma da ABNT

MEDLINE

ABNT 2002

Parashos P, Messer HH. Questionnaire survey on the use of rotary nickel-titanium

endodontic instruments by Australian dentists. Int Endod J. 2004 Apr; 37(4):

249-59.

PARASHOS, P.; MESSER, H.H. Questionnaire survey on the use of rotary

nickel-titanium  endodontic  instruments  by  Australian dentists.  Int. Endod. J.,

London, v. 37, n. 4, p. 249-59, apr. 2004.
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||  MODELOS DE REFERÊNCIAS

a) Artigo de periódico

AUTOR(ES) do artigo. Título. Título do Periódico, local de publicação do periódico, volume,

número, páginas inicial-final, mês ano.

TROTTER, K.W. et al. Alternative splicing segulates the subcellular localization of A-linase anchoring

protein 18 isoforms.  J Cell Biol, New York, v. 147, n. 7, p. 1481-1492, dec. 1999.

b) Artigo ou matéria de jornal

AUTOR(ES) da matéria. Título. Título do jornal , local de publicação, data de publicação, seção,

caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente.

PIRATININGA JR., C. A educação em ritmo acelerado.  Jornal de Piracicaba, Piracicaba, 7 fev.

2001. Opinião, p. A-3

3.3.1.5  Documentos jurídicos

Documentos referentes à legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina (interpretação

dos textos legais). Elementos essenciais: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, no caso de se tratar de

normas), título, numeração, data e dados da publicação. No caso de constituições e suas emendas, entre

o nome da jurisdição e o título acrescenta-se a palavra “Constituição”, seguida do ano de promulgação,

entre parênteses. Elementos complementares: Notas explicativas.

Legislação

Compreende a Constituição, as emendas constitucionais e os textos legais intraconstitucionais (lei

complementar e ordinária, medida provisória, decreto em todas as suas formas, resolução do Senado

Federal) e normas emanadas de entidades públicas e privadas (ato normativo, portaria, resolução, ordem

de serviço, instrução normativa, comunicado, aviso, circular, decisão administrativa, entre outros).

BRASIL. Código civil. Organização dos textos, notas remissivas e índices por Juarez de Oliveira.

46. ed. São Paulo: Saraiva, 1995.

BRASIL. Congresso. Senado. Resolução nº 17, de 1991. Autoriza o desbloqueio de Letras Finan-

ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, através de revogação do parágrafo 2º, do artigo 1º

da resolução n° 72, de 1990. Coleção de leis da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v.

183, p. 1156-1157, maio/jun. 1991.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:

Senado, 1988.
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BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995. Dá nova

redação ao art. 177 da Constituição Federal, alterando e inserindo parágrafos. Lex: legislação federal e

marginalia, São Paulo, v. 59, p. 1966, out./dez. 1995.

BRASIL. Decreto-lei nº 5452, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho.

Lex: coletânea de legislação: edição federal, São Paulo, v. 7, 1943. Suplemento.

BRASIL. Lei nº 7.000, de 20 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a proibição da pesca. Diário

Oficial da União, Brasília, DF, 21 jan. 1991. Seção 1, p. 51.

Jurisprudência

Súmulas, enunciados, acórdãos, sentenças e demais decisões judiciais.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus nº 181.636-1, da 6ª Câmara Cível do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Lex: jurisprudência

do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. (5. Região). Administrativo. Escola Técnica Federal. Paga-

mento de diferenças referente a enquadramento de servidor decorrente da implantação de Plano Único

de Classificação e Distribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei nº 8.270/91. Predominância da

lei sobre a portaria. Apelação cível nº 42.441-PE (94.05.01629-6). Apelante: Edilemos Mamede dos

Santos e outros. Apelada: Escola Técnica Federal de Pernambuco. Relator: Juiz Nereu Santos. Recife, 4

de março de 1997. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regionais Federais, São Paulo. v. 10, n 103,

p. 558-562, mar. 1998.

BRASIL. Tribunal Regional Federal. (5. Região). Apelação cível nº42.441- PE (94.05.01629-6).

Apelante: Edilemos Mamede dos Santos e outros. Apelada: Escola Técnica Federal de Pernambuco.

Relator: Juiz Nereu Santos. Recife, 4 de março de 1997. Lex: jurisprudência do STJ e Tribunais Regio-

nais Federais, São Paulo. v. 10, n 103, p. 558-562, mar. 1998.

Doutrina

Qualquer discussão técnica sobre questões legais (monografias, artigos de periódicos, papers etc.),

referenciada conforme o tipo de publicação.

BARROS, Raimundo Gomes de. Ministério Público: sua legitimação frente ao Código do Consu-

midor. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, São Paulo, v. 19, n. 139, p. 53-72, ago.

1995.

3.3.1.6  Ar tigo no Prelo

É considerado no prelo o artigo já aceito para publicação pelo Conselho Editorial do periódico. Em

português: No prelo; em inglês: In press; em alemão: In druck; e em francês: Sous press.
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ELEWA, H. H. Water resources and geomorphological characteristics of Tushka and west of Lake

Nasser, Agypt. Hydr ogeology Journal, Berlin, v. 16, n. 1, 2006. In press.

PAULA, F. C. E. et al. Incinerador de resíduos líquidos e pastosos. Revista de Engenharia e

Ciências Aplicadas, São Paulo, v. 5, n. 2, 2001. No prelo.

3.2.1.7 Eventos

Conjunto dos documentos reunidos num produto final com denominação de: atas, anais, proceedings,

resumos entre outras.

NOME DO EVENTO, numeração do evento em arábico (se houver), ano, local de realização do

evento. Título do documento... (Anais, Atas, Resumos etc.). Local: Editora, data de publicação. Páginas.

ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW, 65.,

1967, Washington. Proceedings... Washington: ASIL, 1967. 227 p.

ENCONTRO NACIONAL VESTIBULAR IN FOCO, 2., 1998, Bragança Paulista. Anais...

Salvador: CONSULTEC, 1998.

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, 13., 1995, Belo Horizonte.

Anais... Belo Horizonte: UFMG, 1995. 655p.

3.3.1.8 Bula de medicamento

TÍTULO da medicação. Responsável técnico (se houver). Local: Laboratório, ano de fabricação.

Bula de remédio.

NOVALGINA: dipirona sódica. São Paulo: Hoechst, [199-?]. Bula de remédio.

RESPRIN: comprimidos. Responsável técnico Delosmar R. Bastos. São José dos Campos: Johnson

& Johnson, 1997. Bula de remédio.

3.3.1.9   Website

BOOK ANNOUNCEMENT 13 MAY 1997. Produced by J. Drummond. Disponível em: <http:/

/www.bdt.org.br/bioline/DBSearch? BIOLINEL+READC+57>. Acesso em: 25 nov. 1998.

GALERIA virtual de arte do Vale do Paraíba. São José dos Campos: Fundação Cultural Cassiano

Ricardo, 1998. Apresenta reproduções virtuais de obras de artistas plásticos do Vale do Paraíba. Dispo-

nível em: <http://www.virtualvale.com.br/galeria>. Acesso em: 27 nov. 2001.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Disponível em: <http://www.usp.br>. Acesso em: 16 out.

2006.

3.3.2Glossário

De acordo com a NBR 14724 (ABNT, 2011), glossário é a “relação de palavras ou expressões
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técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro, utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas defini-

ções. “É o conjunto de termos (nomes) em que cada qual possui o seu próprio significado (descrição)”.

As palavras do glossário são ordenadas alfabeticamente e o termo glossário é centralizado, em

letras maiúsculas conforme as demais seções primárias.

3.3.3Apêndice(s) e anexo(s)

São documentos ou textos utilizados para complementar e/ou comprovar a argumentação do tra-

balho. Não são incluídos no texto para não prejudicar a seqüência lógica da leitura. Diferem apenas

quanto à autoria: o apêndice é elaborado pelo próprio autor enquanto o anexo é elaborado por outro

autor.

Segundo França e Vasconcelos (2007), os dois itens (anexos e apêndices) precisam vir ordenados

de maneira seqüencial, com base nas letras do alfabeto. Além disso, utiliza-se o travessão para indicar o

título do item (vide exemplos abaixo).É importante frisar que os títulos serão redigidos em negrito e na

formatação centralizada (Figura 17).

Exemplos:

APÊNDICE  A –  Modelo de Projeto

ANEXO  A –  Questionário

No texto, os apêndices e os anexos aparecem seguidos da letra de ordem, exemplo Apêndice A,

Apêndice B, Anexo A, Anexo B, sendo apresentados entre parênteses quando vierem no final da frase,

exemplo (APÊNDICE A).

Na identificação de apêndices e anexos, se as 26 letras do alfabeto tiverem sido utilizadas, podem-

se usar letras maiúsculas dobradas.

Exemplos:

ANEXO A  A  –  Termo de consentimento livre e esclarecido.

ANEXO   AB  –  Carta de encaminhamento do projeto.
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4  REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO

Neste capítulo, informam-se as normas aplicáveis à formatação física de trabalhos de monografias,

dissertações e teses e demais trabalhos de conclusão de curso, de acordo com as especificações

recomendadas pela NBR 14724 (ABNT, 2011).

A finalidade deste tópico é criar um padrão a ser seguido por todos os cursos da instituição, bem

como permitir comunicação com produções acadêmicas de outras instituições de ensino superior do país,

considerando que utilizamos linguagem comum, respaldada nas orientações da ABNT.

Figura 17 –  Modelo de Apêndice

Fonte: FSA
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4.1 Formato

Os trabalhos devem ser digitados em papel formato A4 (21cm x 29,7cm), no tamanho 12 para

texto e tamanho 11 para citações de mais de três linhas (casos particulares), notas de rodapé, paginação

e legendas das ilustrações e das tabelas, na fonte Times New Roman.

4.2  Margem

Margem superior e inferior 3 cm, esquerda e direita 2,0 cm.

4.3  Espacejamento e parágrafo

Todo texto deverá ser digitado em espaço 1,5 entre linhas, com letras tamanho 12, incluindo títulos

de capítulos e seções.

Citações longas, notas de rodapé, referências, legendas de ilustrações e tabelas e ficha catalográfica

serão digitados em espaço simples.

São usados dois espaços simples para separar uma referência de outra na lista de referência ao final

do trabalho.

Os títulos dos capítulos e seções serão digitados alinhados à esquerda, obedecendo à numeração

progressiva e separados por um espaço de caractere.

Entre os títulos de capítulos, seções e subseções e seu texto e entre o texto que o antecede, usar

espaço 1,5 seguido de enter. Segundo a NBR 14724 (ABNT, 2011), o projeto gráfico é de responsabilidade

do autor. Utilizar o parágrafo recuado a 1,25 cm da margem esquerda, sem espaços entre parágrafos.

4.4 Indicativo numérico

O indicativo numérico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um

espaço de caractere. Não utilizar hífen, ponto ou dois-pontos para separar o indicativo numérico de seu

título. O título da seção primária é digitado em letras maiúsculas, em negrito e inicia-se, sempre, na parte

superior esquerda da página. As subseções são digitadas apenas com o início do título em maiúsculo e

também em negrito, para diferenciar-se da seção primária.

Os títulos das páginas de errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas,

lista de símbolos, resumo, sumário, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s) – serão

apresentados em maiúsculo, centralizados e em negrito.

A folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe são elementos sem título e sem indicativo numérico.
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4.5 Paginação

É a identificação individual das páginas. Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, são

contadas sequencialmente, mas não numeradas. A numeração é colocada, a partir da primeira folha da

parte textual (Introdução), em algarismos arábicos (1, 2, 3...), no canto superior direito da folha. Os

elementos pós-textuais seguem a paginação contínua do trabalho.

4.6 Notas de rodapé

Segundo a NBR 10520 (ABNT, 2002, p. 2), notas de rodapé são “indicações, observações ou

aditamentos ao texto feitos pelo autor, tradutor ou editor”.

As notas de rodapé destinam-se a prestar esclarecimentos ou tecer considerações, que não devam

ser incluídas no texto, para não interromper a seqüência lógica da leitura. Devem ser reduzidas ao mínimo

e situar-se em local tão próximo quanto possível do texto. Para se fazer a chamada das notas de rodapé

utiliza-se algarismos arábicos, na entrelinha superior, sem parênteses, após a pontuação da frase, quando

for o caso, usando-se numeração consecutiva para cada capítulo ou parte. Quando as notas forem em

número reduzido, pode-se adotar uma seqüência numérica única para todo o texto.

· a  numeração das notas é sempre em ordem crescente;

· o  indicativo numérico é separado do texto da nota por um espaço;

· no texto, o número figura após o sinal de pontuação que encerra uma citação direta, ou após o

termo a que se refere;

· digitadas dentro das margens, separadas do texto por um espaço simples e por um filete de 3 cm

a partir da margem esquerda (automático pelo editor de texto do computador); e

· digitadas em espaço simples, com letra tamanho 10, fonte Times New Roman para esclarecer o

elemento indicado.

4.7 Equações e fórmulas

 De acordo com Houaiss (2009), equações e fórmulas possuem as seguintes definições:

a) equação é igualdade entre duas expressões matemáticas que se verifica para determinados valores

das variáveis;

b) fórmula é expressão concisa e rigorosa, constituída em geral de símbolos, que resume certo

número de dados.

No texto, elas devem ser destacadas para facilitar a leitura. Segundo a necessidade, de acordo com

a NBR 14724 (ABNT, 2011), elas podem ser “numeradas com algarismos arábicos entre parênteses,
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alinhados à direita. Na seqüência normal do texto, usa-se uma entrelinha maior, que comporte seus elementos

(expoentes, índices e outros)”.

 Exemplo:

\[f(x) = 2x + frac{x-7} {x^2 + 4}\] (1)

\[\frac{-b \pm\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\]

4.8 Ilustrações

São consideradas ilustrações (gravuras, fotografias, mapas, desenhos, lâminas, plantas,

organogramas, fluxogramas, gráficos, quadros, charges, caricaturas e outros) imagens que completam

visualmente o texto e têm a finalidade de explicar, elucidar ou simplificar o seu entendimento.

As ilustrações não recebem nenhum tipo de moldura e em caso de ilustrações fotográficas poderão

ser substituídas por cópias reprográficas coloridas ou em preto e branco, desde que ofereçam qualidade

e suficiente riqueza de detalhes. Todas as ilustrações são numeradas sequencialmente conforme o seu

tipo.

As ilustrações recebem sua identificação na parte inferior, precedida da palavra designativa do seu

tipo, seguida de seu número de ordem de ocorrência no texto em algarismos arábicos. O respectivo título

e/ou legenda explicativa serão breves e claros, dispensando consulta ao texto. A legenda e a fonte serão

grafados em letra tamanho 11, com espaço simples entre linhas.O título quando extenso e ultrapassar uma

linha será alinhado pela margem do início do título da primeira linha. Somente quando os dados procederem

de outra fonte, mencioná-la abaixo das figuras, constando ao final do trabalho, na lista de referências a sua

correspondente. Se os dados são criados pelo próprio autor, nada deverá ser mencionado. Não usar

ponto final após título.

Fonte:  Lima (2009)

Figura 18  –   Modelo de Ilustração
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No caso de ilustração que ocupar mais de uma página deverá incluir a palavra “continua” entre

parênteses no final do título da figura; “continuação”, nas demais folhas; e “conclusão”, na última folha.

4.9 Tabelas

Tabela é uma ilustração específica que deve ser utilizada com parcimônia. Ela fornece muita informação

em pouco espaço e deve ser utilizada desde que o autor considere que os dados estatísticos ganharão

maior visibilidade se organizados em linhas e colunas. A representação da tabela não é fechada lateralmente,

sem delimitar traços verticais externos e sem linhas horizontais separando os dados.

O título da tabela deve figurar na parte superior da mesma, precedido da palavra “Tabela” e da

numeração em algarismo arábico, e ser autoexplicativo indicando onde e quando o fato foi estudado. A

borda superior e a inferior podem conter um traço duplo ou destacado. Pode-se fazer uso de notas e

chamadas colocadas no rodapé da tabela, quando a matéria contida na mesma exigir esclarecimentos.

Tabelas que ocupem menos que meia página podem dividi-la com o texto, mas separadas deste,

acima ou abaixo, por dois espaços. Neste caso, a tabela deve localizar-se na metade superior ou inferior

da página.

Quando a tabela precisa ser dividida em mais páginas, o cabeçalho deve ser repetido em todas as

páginas, com o título apresentado apenas na primeira página. Nas demais, no topo da página seguinte, o

título conterá apenas “Tabela 5, continua” ou “Tabela 5, conclusão” dependendo do caso.

Nota-se que o título não é repetido integralmente na continuação e um espaço deve ser deixado

antes da continuação do corpo da tabela.

Quando uma tabela ocupar mais páginas, as notas deverão ser colocadas na última página e não

será delimitada na parte inferior. De acordo com França e Vasconcellos (2007), na construção de tabelas,

usam-se os seguintes traços:

a) dois traços duplos horizontais, limitando a tabela, o primeiro para separar o topo e o segundo

para separar o rodapé;

b) traço simples vertical, separando a coluna indicadora das demais e estas entre si; no corpo de

tabelas evitam-se traços verticais para separar as colunas;

c) traços simples horizontais para separar o cabeçalho;

d) no caso de ser necessário deslocar parte do cabeçalho, ou parte dos dados numéricos, usar um

ou mais traços verticais paralelos;

e) no caso de uma linha representar uma soma ou total, deverá ser destacada tipograficamente;

f) as frações são escritas em números decimais, a não ser que se tratem de medidas comumente

usadas em frações ordinárias.
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Exemplo:

No texto, a referência se fará pela indicação Tabela, acompanhada do número de ordem na forma

direta ou entre parênteses no final da frase.

Exemplo: Tabela 2 ou (Tabela 2).

Para as tabelas apresentadas em anexo, acrescentar essa informação.

Exemplo: (Tabela 20, Anexo A) Não se usa abreviar a palavra tabela.

Uma tabela é constituída dos seguintes elementos:

a) título - é a indicação que precede a tabela e contém a identificação de três fatores do fenômeno:

- a época à qual se refere,

- o local onde ocorreu o evento,

- o fenômeno que é descrito,

b) cabeçalho - é a parte superior da tabela, que especifica o conteúdo das colunas;

c) corpo da tabela - é o espaço que contém as informações sobre o fenômeno observado;

d) fonte - é a indicação da entidade responsável pelo levantamento dos dados.

Exemplo:

Tabela 4: Estimativa da capacidade geral de produção de tomateiro em crescimento determinado.

4.10 Quadros

Os quadros apresentam, predominantemente, palavras dispostas em linhas e colunas, com ou sem

indicação de dados numéricos. Os dados dispostos nos quadros vêm limitados por traços verticais em

suas laterais e na separação de casas. Quanto às demais características, como título, legenda e fonte,

seguem a mesma orientação da Tabela.

Quadro 1 Mecanismos de polidez característicos dos diretivos argentinos.

Figura 19 –   Modelo de Tabela
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5 CITAÇÕES

Citação é a menção no texto de informações extraídas de uma fonte documental que tem o

propósito de esclarecer ou fundamentar as ideias do autor. A fonte de onde foi extraída a informação deve

ser citada obrigatoriamente, respeitando-se os direitos autorais, conforme ABNT NBR 10520

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002b).

As citações mencionadas no texto devem, obrigatoriamente, seguir a mesma forma de entrada

utilizada nas Referências, no final do trabalho e/ou em Notas de Rodapé.

Todos os documentos relacionados nas Referências devem ser citados no texto, assim como todas

as citações do texto devem constar nas Referências.

Quando o(s) nome(s) do(s) autor(es) integra(m) o texto, é digitado apenas com a inicial maiúscula.

Quando o(s) nome(s) do(s) autor(es) sucede(m) a ideia e, para que não haja interrupção na sequência

do texto, o sobrenome será todo em letras maiúsculas e entre parênteses. Quando a citação for de vários

documentos, escritos por vários autores, indicá-los em ordem alfabética, seguidos de suas respectivas

datas.

5.1 Citação direta

A  citação direta, também chamada textual, é a transcrição literal dos textos de outros autores, e

segue o padrão autor, data, página. Deve ser observada a extensão da citação para a formatação a ser

adotada:

Figura 20 –  Modelo de Quadro
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 a) no caso de citação direta curta, deve ser transcrita entre aspas duplas, inserida no texto e sem

destaque tipográfico;

b) no caso de citação direta longa, ou seja, acima de 3 linhas, deve ser transcrita com parágrafo

recuado a 4 cm da margem esquerda, utilizando a fonte no tamanho 11, espaço simples e sem aspas.

* Exemplo de citação direta curta

 Segundo França e Vasconcelos (2007, p. 33), “dissertações e teses constituem o produto de

pesquisas desenvolvidas em cursos no nível de pós-graduação (mestrado e doutorado)”.

* Exemplo de citação direta longa

5.2 Citação indireta

A citação indireta, também chamada de citação livre, acontece quando as ideias de outro autor são

reproduzidas, sem que suas próprias palavras sejam transcritas. Segue o padrão: autor, data, página

(opcional).

 * Exemplo de citação indireta:

 Como lembra Martins (1984), o futuro desenvolvimento da informação está a cada dia mais

dependente de um plano unificado de normalização.

5.3 Citação de citação

Quando não for possível o acesso ao documento original, pode-se reproduzir informação já

citada por outros autores. No texto, cita-se o sobrenome do autor do documento não consultado e ano,

seguido das expressões: citado por, apud (termo em latim), e o sobrenome do autor do documento

efetivamente consultado, o ano e o número da página.

* Exemplo de citação de citação

 Segundo Ferreira (1998 apud FRANÇA; VASCONCELLOS, 2007, p. 142), “as informações

contidas numa referência devem ser extraídas do próprio documento eletrônico ou da documentação que

o acompanha [...]”.

A periodicidade é fator determinante do número de fascículos que compõem
um volume. Havendo uma quantidade muito grande de fascículos publicados
em um curto espaço de tempo, pode-se publicar mais de um volume por
ano dependendo do resultado final (FRANÇA; VASCONCELOS, 2007, p.
67).
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6 ESTRUTURA DO PROJETO DE TCC

Os elementos pré-textuais desde a capa até o sumário deverão ser estruturados conforme as

instruções anteriores de elaboração do TCC final. O sumário deverá ser estruturado conforme mostra a

Figura 19.

      Figura 21 –    Modelo de Sumário

      Fonte: FSA
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Na estrutura do projeto de TCC, são acrescentados o cronograma e o orçamento, além de substituição

dos resultados e discussão pelos resultados esperados da pesquisa, subdivididos em desfecho primário e

desfecho secundário.

O cronograma é a distribuição das atividades da pesquisa no tempo, incluindo período de TCC I e

TCC II ou equivalentes, que pode ser apresentado em forma de tabela ou quadro. Contudo, não deve

ser, obrigatoriamente, apresentada na forma idêntica a seguir. No exemplo a seguir foram previstas atividades

somente nos meses em que há atividade letiva regular (excetuando-se, portanto, os meses de janeiro,

fevereiro e julho).

Quadro 1 –    Modelo de Cronograma

      Fonte: FSA
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O orçamento revela o quanto vai custar essa investigação. Elabore um orçamento com a estimativa

de investimentos necessários, que tornem viável a realização da pesquisa. Faça um quadro demonstrativo

com todos os recursos: material de consumo (papéis, CDs, DVDs cartuchos, etc.); outros serviços e

encargos (fotocópias, transporte, alimentação, etc.); e material permanente (equipamentos, móveis, etc.).

Apresente um somatório com o valor global. Ainda, deve ser especificado quem serão os financiadores/

patrocinadores.

    Fonte: FSA

Quanto aos resultados esperados, como o pesquisador ainda não coletou os dados no projeto,

então ele não tem como apresentá-los e discuti-los. Assim, deve-se discutir o que se espera encontrar

com a realização de sua pesquisa. Para isso, devem ser apresentados o desfecho primário e o desfecho

secundário.

Quadro 3 –  Exemplo de Orçamento
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Os desfechos primários e secundários são entendidos como resultados estimados com a realização

da pesquisa. Diferentemente de uma hipótese, que é entendida como um questionamento levantado que

direciona a realização da pesquisa.

O desfecho primário deve indicar quais serão os principais resultados esperados ao final da pes-

quisa.

O desfecho secundário deve explicar se, e como, você pretende aplicar os resultados obtidos na

pesquisa. Se você pretende continuar o estudo e/ou apresentar os resultados em congressos da área e/ou

publicá-los, etc.

A página da Plataforma Brasil (http://plataformabrasil.saude.gov.br), esclarece que o desfecho pri-

mário é a variável mais importante e relevante do estudo (normalmente uma variável de eficácia, bem

como segurança de uso e tolerabilidade); só pode haver uma; deve ser definida antes do início do estudo;

e está atrelada ao objetivo principal da pesquisa. Já o desfecho secundário é composto por variáveis

menos importantes, relacionadas ao objetivo primário; por exemplo, se o estudo está testando uma droga

na Fase III ele provavelmente vai utilizar a eficácia como desfecho primário, pois a fase III existe justa-

mente para se testar essa eficácia. O desfecho secundário, nesse caso, será algum outro fator relativo a

essa eficácia (GUIA..., 2013).

Nota: os demais elementos na sequência da estrutura do projeto de TCC devem ser observados

conforme a estrutura final do TCC.

7 PRINCÍPIOS ÉTICOS

A revisão ética dos projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser associada à sua

análise científica, que por sua vez será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santo

Agostinho (CEP/FSA), instituído pela Resolução nº 006/2012, com Portaria de designação dos membros

de nº 029/2012, com o que determina a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do

Ministério da Saúde (CNS/MS).

O CEP/FSA é uma instância colegiada e multidisciplinar, independente, de relevância pública, de

caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da

pesquisa, da comunidade científica e do Estado. Entre seus preceitos estão a garantia da integridade e

dignidade no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.

Para conhecer as diretrizes, bem como os documentos necessários à submissão de pesquisas à

Plataforma Brasil, acessar http://www.fsanet.com.br/institucional/comite-de-etica.
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