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1 APRESENTAÇÃO

1.1 Acadêmico
Nome:
E-mail:
Telefone:

1.2 Orientador
Nome:
E-mail:
Telefone:

1.3 Área de Concentração

1.4 Linha de Pesquisa

2 TEMA

O assunto que será tratado. Quanto mais delimitado, melhor.

2.1 Delimitação do tema

Dizer mais especificamente o tema.

3 REVISÃO DE LITERATURA / REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / REFERENCIAL
TEÓRICO / FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA / SUPORTE TEÓRICO INICIAL /
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

Essa parte corresponde a 60% do projeto. São as leituras, as citações, os
comentários, o que já se pesquisou sobre o assunto e que, depois, será
complementado nas seções (nos capítulos do TCC).

4 PROBLEMA (uma questão/pergunta que será respondida com a pesquisa)
Ou
Situação Problemática (contextualização com a questão apresentada ao final).

5 HIPÓTESES (possíveis respostas ao problema)

6 JUSTIFICATIVA (razões pessoais, profissionais, acadêmicas, sociais para a
relevância do tema escolhido)
7 OBJETIVOS (geral e específicos) – um geral (alcançável a longo prazo e, no
mínimo, três específicos (alcançáveis a curto e médio prazo).

7.1 Geral

7.2 Específicos

a)
b)
c)
...
Todos começam com verbo no infinitivo.
8 METODOLOGIA (ou Procedimentos Metodológicos – tipo de pesquisa; método
utilizado; técnicas aplicadas, como entrevista, questionário, observação, etc.);
universo/grupo pesquisado, se for o caso; ou seja, relatar de forma simples os
procedimentos dos quais se valerá para fazer a pesquisa).

9 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (listar atividades e datas ou períodos em que
serão realizadas)
10 SUMÁRIO PROVISÓRIO (do TCC) – a partir dos objetivos específicos.

Por exemplo, para 3 seções/ capítulos do TCC, no mínimo, 3 objetivos específicos.

REFERENCIAS

As referências poderão ser geradas no site http://www.more.ufsc.br/.
Observação: No projeto, esses elementos aparecem em tópicos (itens). Quando
passam para a introdução do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – devem ficar
distribuídos no texto, sem subdivisão.

