Roteiro básico de projeto de qualificação de TCC

Este roteiro tem como objetivo auxiliar os alunos do curso tecnológico em Gestão
Pública ao se dedicarem à preparação do projeto de qualificação de TCC. Foi elaborado
e baseado no conteúdo das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) vigentes em abril de 2018.

Estrutura

Elemento
Capa

Condição
Obrigatório

(ver modelo)

Folha de rosto
Elementos prétextuais
(antecedem o texto,
trazendo
informações que
ajudem na
identificação e
utilização do
trabalho)

Obrigatório

(ver modelo)

Sumário
(ver modelo)

Obrigatório

Observações
Proteção externa do
trabalho e sobre a
qual se imprimem
as informações
indispensáveis à
sua identificação:
a) nome da
instituição; b) nome
do autor; c) título
provisório; d)
subtítulo (se
houver); e) cidade e
f) ano.
Contém os
elementos
essenciais à
identificação do
trabalho: a) nome
do autor; b) título
provisório; c)
subtítulo (se
houver); d) tipo de
projeto, nome da
instituição e área de
concentração e)
nome do
orientador; f) nome
do co orientador (se
houver); g) cidade e
h) ano.
Enumeração das
principais divisões,
seções e outras
partes do trabalho,
na mesma ordem e
grafia em que a
matéria se sucede
no texto.

Estrutura

Elemento

Condição

Introdução

Obrigatório

Problema de
pesquisa

Obrigatório

Justificativa

Obrigatório

Objetivos

Obrigatório

Elementos textuais
(parte do trabalho
na qual é exposta a
matéria)

Observações
Expõe para o leitor,
um panorama do
trabalho. Apresenta
o assunto a ser
pesquisado; situa o
tema no espaço e
no tempo; identifica
a situação atual;
apresenta o que o
trabalho se propõe a
fazer, qual a sua
perspectiva e a
quem se destina
(contribuições).
Apresentação do
problema (questão)
que norteará a
pesquisa. Sua
formulação pode
ser,
preferencialmente,
em forma de uma
pergunta.
Texto construído
com a intenção de
mostrar a
relevância, a
importância a
pertinência e a
viabilidade do
trabalho.
Os objetivos se
dividem em
objetivo geral e
objetivos
específicos. O
objetivo geral deve
ter relação íntima
com o problema de
pesquisa e deve
apontar o rumo a
ser percorrido para

Revisão de
literatura

Obrigatório

Procedimentos
metodológicos

Obrigatório

Cronograma

Obrigatório

encontrar a
resposta. Já os
objetivos
específicos
desdobram o
objetivo geral nos
passos necessários
para executá-lo. Os
objetivos devem
indicar exatamente
a ação a ser tomada.
Trata-se de um
texto que apresenta
de forma geral os
fundamentos
teóricos (ou bases
teóricas) e
conceituais do
trabalho. Deve
destacar as
principais obras e
teorias da área de
estudo.
Deve dizer como o
trabalho deverá ser
realizado. Aborda
quatro
componentes: a)
descrição do foco
do estudo; b)
caracterização da
pesquisa (tipo de
pesquisa); c) plano
de coleta de dados
(técnicas e
instrumentos de
coleta de dados e
informações afins);
d) plano de análise
dos dados (técnicas
de sistematização e
análise dos dados e
as formas de
apresentação dos
resultados).
Previsão dos
períodos de
realização das
atividades de
pesquisa

Estrutura

Elemento

Condição

Elementos póstextuais
(informações
complementares
que sucedem o
texto do trabalho)

Referências

Obrigatório

Observações
Não é mais
chamado de
referências
bibliográficas;
apenas referências.
É o conjunto
padronizado de
elementos
descritivos de um
documento (título
da obra, autor, ano
de publicação e
outros elementos)
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Projeto de pesquisa apresentado ao Curso de
Tecnologia em Gestão Pública do Instituto
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Orientador: XXXXXX
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