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TCC

➢ O Trabalho de Conclusão de Curso é a síntese, 

realizado pelo aluno, dos conhecimentos adquiridos ao 

longo de um curso.

➢ Nesse trabalho, o aluno articula os conhecimentos 

teóricos adquiridos com o processo de investigação e 

reflexão acerca de um tema de seu interesse.



TCC no Ensino Médio

➢ Oportunidade de apresenta e compartilhar diferente 

habilidades e interesses;

➢ Treino para a faculdade, outros cursos e para o 

mercado de trabalho;

➢ Síntese conhecimentos do Ensino Médio;

➢ Trabalho e nota multidisciplinar.



Dados Básicos do TCC

 Individual, dupla ou em grupo com até 3 (três) 

alunos;

 Pesquisa em fontes diversas;

 Produção de dissertação, conforme normas técnicas 

(ABNT);

 Pré-apresentação conforme agendamento;

 Apresentação final e entrega do trabalho em arquivo 

PDF.



Procedimentos:
Tema:

➢ Escolher um tema que tenha afinidade. Não é preciso 

que seja ligado à uma disciplina do Currículo Oficial. 

➢ No entanto, deve-se ter em vista sua relevância 

educacional e social. 

➢ O trabalho deve contribuir para o esclarecimento ou 

enriquecimento sobre o assunto tratado.

➢ Após esta escolha, estabelecer, o problema a ser 

pesquisado, seu objetivo, abrangência e profundidade.



DATAS DO TCC - 2018

➢ Pré-apresentação ocorrerá em agosto, conforme 

agendamento.

➢ Apresentação final dias 28, 29 e 30 de novembro, 

conforme agendamento.

➢ Entrega do arquivo em PDF dia 28 de novembro.

➢ O TCC equivale a 30% da média para todas 

disciplinas no 4º bimestre.



APRESENTAÇÃO EM 

SLIDES DO TCC

➢ Capa;

➢ Introdução;

➢ Desenvolvimento;

➢ Metodologia;

➢ Análise de resultados;

➢ Considerações finais;

➢ Bibliografia.



ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Capa

Lombada

Folha de rosto

Verso da folha de rosto

Errata 

Folha de aprovação

Dedicatória(s)

Agradecimento(s) 

Epígrafe(s) 

Resumo na língua portuguesa 

Resumo na língua estrangeira 

Listas 

Sumário 

ELEMENTOS TEXTUAIS

Introdução 

Desenvolvimento

Conclusão 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

Referências

Glossário 

Apêndice(s) 

Anexo(s) 

Índice(s)

Elementos obrigatórios



ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Capa



ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

Folha de rosto



ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Resumo na língua portuguesa 



Resumo na língua estrangeira 

Não é obrigatório para os 

alunos do ensino médio.



Listas: Ordena, descreve e indica as
Páginas das ilustrações presentes no
Trabalho. 



ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

Sumário 



ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

Referências

*No Brasil , o modelo da 
ABNT inserimos a data 
no final do texto. 



ILUSTRAÇÃO:

As ilustrações compreendem desenhos, esquemas, 

fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, organogramas, 

plantas, quadros, retratos e outros. Devem ser descritos.



TABELA(S)



APRESENTAÇÃO GRÁFICA

Fonte texto: Arial 12

Fonte Títulos: Arial 14 (negrito)

Fonte menor (Arial 11) para citações com mais de três 

linhas.

Margens: margens esquerda e superior de 3 cm; direita e 

inferior de 2 cm.

Corpo do Texto: texto deve ser digitado em espaço 1,5 cm

Fonte Arial 8:  notas de rodapé e legendas das ilustrações 

e  tabelas.



▪ PAGINAÇÃO:

Todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem 

ser contadas sequencialmente. As folhas pré-textuais, 

embora contadas, não são numeradas.

▪ CITAÇÕES:

Citação é a menção no texto de informações 

extraídas de uma fonte documental com o propósito de 

esclarecer ou fundamentar as ideias do autor. 

▪ CITAÇÃO DIRETA:

É a transcrição (reprodução integral) de parte da 

obra consultada, conservando a grafia, pontuação e 

idioma.



▪ CITAÇÃO INDIRETA:

É o texto criado com base na obra do autor 

consultado, em que se reproduz o conteúdo e ideias do 

documento original; dispensa o uso de aspas duplas.

▪ REFERÊNCIAS:

Elemento obrigatório, que consiste na relação das

obras consultadas e citadas no texto. As referências

devem ser organizadas em ordem alfabética.





Então....


