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1. Objetivos 
1.1. Estabelecer as normas e as rotinas do processo de realização, acompanhamento e 

avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC) dos alunos dos cursos de: 
Administração, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão Hospitalar e 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. 

1.2. Orientar os alunos na elaboração dos TCC I e II, nas modalidades: Monografia; Artigo 
Científico e Projeto Tecnológico. 

 
2. Base legal 
Resolução nº 04, de 13 de julho de 2005, do CNE, que enumera as modalidades de trabalho de 
curso em áreas teórico-práticas e de formação profissional. 
 
3. Definições 
3.1 Professor-coordenador: é o docente que coordena as atividades dos alunos durante a 
realização do TCC, acompanhando-os para que cumpram este Regulamento, as metas e as 
normas estabelecidas nos documentos relacionados à modalidade de TCC escolhido; 
3.2 Os alunos do curso de Administração podem escolher fazer o TCC na modalidade 
Monografia ou Artigo Científico; 
3.3 Os alunos dos cursos de Tecnologia em Gestão devem fazer o TCC na modalidade 
Projeto Tecnológico; 
3.4 Os alunos que escolherem fazer o TCC na modalidade Monografia devem seguir as 
instruções do Manual para Elaboração de Monografia, disponível no moodle; 
3.5 Os alunos que escolherem fazer o TCC na modalidade Artigo Científico devem seguir as 
instruções do Manual para Elaboração de Artigos Científicos, disponível no moodle;  
3.6 Os alunos que fizerem o TCC na modalidade Projeto Tecnológico devem seguir o 
Manual para Elaboração de Projeto Tecnológico, disponível no moodle; 
3.7 Professor-orientador: é o docente especialista no assunto e como tal orienta o aluno 
tecnicamente, ajudando-o a resolver questões específicas do conteúdo abordado no trabalho; 
3.8 O aluno somente poderá mudar de Professor-orientador até o terceiro mês letivo da 
disciplina referente ao TCC I; 
 
4. Procedimentos que os alunos devem seguir para o desenvolvimento dos TCCs: 
4.1 Ao cursar a disciplina TCC I, o aluno deverá: 
a) Escolher uma das seguintes áreas de estudo para o desenvolvimento do trabalho: 
Logística; Finanças; Marketing; Gestão de Pessoas; Gestão Empresarial; Estratégia 
Empresarial e outras áreas, se aprovadas pelo Colegiado de Curso. 
b) Manter contato com o professor escolhido para ser o orientador, fazendo-lhe o convite e 
entregando-lhe o Formulário de Credenciamento de Docente para Orientação de Trabalho de 
Curso (Anexo I). Aceitando a orientação, o professor assina o formulário, e, o aluno entrega o 
formulário assinado ao professor coordenador na data estipulada. 
c) Elaborar o Plano de Trabalho, conforme a modalidade: Monografia - Anexo II; Artigo 
Científico - Anexo III; Projeto Tecnológico - Anexo IV;  
d) Desenvolver os tópicos do Plano de Trabalho, seguindo a orientação do professor 
orientador e cumprindo o cronograma de metas recebido no início do semestre letivo; 
e) Iniciar a pesquisa acadêmica seguindo o cronograma de metas; 
f) Entregar, ao professor coordenador, o plano de trabalho para ser enviado à banca, 
seguindo o cronograma de metas; 
g) Apresentar, para a banca, o Plano de Trabalho durante a semana de apresentação das 

Oficinas Profissionalizantes; 
h) Fazer as correções sugeridas pela banca e aprovadas pelo professor orientador. 
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4.2. Ao cursar a disciplina TCC II, o aluno deverá: 
a) Manter contato com o professor orientador para resolver problemas específicos de 
conteúdo; 
b) Manter contato com o professor coordenador para resolver problemas específicos de 
metodologia e de formatação do estudo; 
c) Concluir a pesquisa acadêmica para a elaboração do TCC; 
d) Elaborar o TCC, seguindo as orientações dos professores e as normas do Manual para 
elaboração do estudo; 
e) Fazer constar, no TCC, os elementos obrigatórios ao trabalho acadêmico, seguindo o 
Manual para elaboração do estudo, cujo resumo, para Monografia, está no Anexo V; para 
Artigo Científico, está no Anexo VI; e, para Projeto Tecnológico, está no Anexo VII deste 
Regulamento;  
f) Entregar, ao professor orientador, para as correções necessárias, as partes do trabalho 
até sua finalização, seguindo o cronograma de metas;  
g) Entregar as metas ao professor coordenador, seguindo o cronograma recebido; 
h) Entregar, ao professor coordenador, o TCC finalizado com encadernação espiral para 
ser enviado à banca, seguindo o cronograma de metas; 
i) Apresentar, para a banca, o trabalho durante a semana de apresentação das Oficinas 
Profissionalizantes; 
j) Fazer as correções sugeridas pela banca e aprovadas pelo professor orientador; 
k) Entregar, ao professor coordenador, na data definida, a edição final do TCC seguindo a 
encadernação padrão. 
 
5. Avaliação  
A nota final será a média da nota dada pelo Professor-orientador e Professor Coordenador (até 
7), mais a nota atribuída pela banca durante as Oficinas Profissionalizantes (até 2,5), mais a 
nota da auto-avaliação do aluno (até 0,5); 
6.1. O aluno que não entregar as metas de acordo com o cronograma ficará com zero e não 
poderá fazer a apresentação do estudo durante as Oficinas Profissionalizantes. 
 
6. Disposições Gerais  
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica. 

7. Aplicação 

Este regulamento aplica-se a todos os alunos da FIPEN. 

8. Vigência 

Este regulamento entra em vigor a partir do segundo semestre de 2013. 
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Anexo I - Credenciamento de docente para orientação de trabalho de curso nas modalidades: 
Monografia, Artigo Científico, Projeto Tecnológico. 

 

Professor: 

 

Aceito orientar a elaboração do trabalho de conclusão de 
curso do aluno: 

Curso: 
Administração (  )   Gestão ( ) 

Modalidade do trabalho: 
(  ) Monografia                           (  ) Artigo Científico              (   ) Projeto Tecnológico 

 
Os orientadores devem: 
1. Seguir o cronograma estabelecido pela faculdade para a entrega dos resultados parciais 
e finais do trabalho de curso; 
2. Observar para que o aluno cumpra o Manual para elaboração do trabalho na 
modalidade escolhida; 
3. Entregar, ao Professor coordenador, os resultados parciais e finais nas datas definidas. 
OBS.: Entregas parciais e finais fora do prazo não serão pagas. 
 
 

 
 
 

Orientador – assinatura e data 

 
 
 

Professor coordenador – assinatura e data do recebimento 

 
 



 

FACULDADE INSTITUTO PAULISTA DE ENSINO 
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Edição revisada em julho/2013 

Anexo II - Plano de Trabalho para Elaboração de Monografia 

Aluno: 

Disciplinas: TCC I  Professor orientador: 

ETAPAS DA PESQUISA E SEUS CONTEÚDOS: 

TÍTULO PROVISÓRIO DO TRABALHO - O título é extraído do objetivo geral do 
estudo/pesquisa; o subtítulo é extraído dos objetivos intermediários ou específicos. 

ÁREA DE ESTUDO - Uma dessas: Gestão Financeira e Contábil; Teorias da Administração e 
Gestão de Pessoas; Logística e Produção; Marketing; Globalização e Comércio Exterior; 
Sustentabilidade e Responsabilidade Social. 

APRESENTAÇÃO - Em poucas palavras, contextualize o tema do trabalho, justifique a 
escolha do tema e a sua importância para o meio acadêmico e/ou a sociedade. 

PROBLEMA INVESTIGADO - Toda investigação nasce de um problema. Problema de 
pesquisa é uma dificuldade (teórica ou prática) que necessita de investigação e que será 
respondida pelo trabalho. O problema deve: 1. Ser apresentado como uma pergunta: 2. Ser 
formulado de modo restrito e preciso para expressar a questão que está na mente do 
pesquisador; 3. Ser expresso com redação clara e precisa. O problema de pesquisa sinaliza 
para a assistência o que esperar do trabalho. 

HIPÓTESE - A hipótese é uma suposição admissível, uma afirmação categórica e provisória, 
que tenta explicar ou dar uma resposta ao problema. Ela orienta a busca de evidências, que 
comprovem, sustentem ou refutem a hipótese. A hipótese deve ser: 1. Apresentada como uma 
afirmativa; 2. Uma suposição objetiva, específica, lógica e não uma mera opinião; 3. 
Embasada em teorias sólidas e dados consistentes da realidade observável; 4. Redigida de 
forma simples, clara, sem termos ou conceitos implícitos; 5. Verificável. 

OBJETIVOS: GERAL E INTERMEDIÁRIOS - O Objetivo Geral é a verificação, o 
esclarecimento ou a demonstração da hipótese. Os Objetivos Específicos esclarecem as 
metas intermediárias que serão cumpridas para se atingir o Objetivo Geral. Os objetivos 
devem ser: 1. Apresentados com verbos no infinitivo. Exemplos: Definir tal assunto; Procurar 
isto; Demonstrar aquilo; Verificar se; 2. Expressos com redação clara, restrita e precisa para 
expressar o produto que será obtido. 

METODOLOGIA DO TRABALHO – Descrição dos métodos e técnicas a serem utilizados no 
desenvolvimento do trabalho e que permitirão alcançar o objetivo do estudo. 

RESULTADOS ESPERADOS - Soluções práticas e viáveis que o estudo poderá indicar. 

SUPORTE TEÓRICO - Indicação da bibliografia que dará embasamento teórico ao estudo. 

CRONOGRAMA - Distribuição das etapas da pesquisa pelo tempo, tais como: escolha e 
delimitação do tema de estudo; formulação do problema; enunciação da hipótese; 
determinação dos objetivos: geral e específicos; exposição da justificativa; definição da 
metodologia; coleta de dados; codificação e tabulação dos dados; tratamento estatístico; 
análise e interpretação dos resultados e conclusão; entrega, ao professor coordenador do 
plano de trabalho; apresentação, para a banca, do Plano de Trabalho; fazer as correções; 
entrega, ao professor orientador, das partes do trabalho até sua finalização para as correções; 
entrega das metas ao professor coordenador; entrega, ao professor coordenador, do TCC 
finalizado com encadernação espiral para ser enviado à banca, seguindo o cronograma de 
metas; apresentação do trabalho para a banca; fazer as correções; entrega, ao professor 
coordenador, da edição final do TCC seguindo a encadernação padrão. 

 
Aluno 
Data e Assinatura 

 
Professor orientador 
Data e Assinatura 

 
Professor coordenador 
Data e Assinatura 
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Anexo III - Plano de Trabalho para Elaboração de Artigo Científico 
Aluno: 
Disciplinas: TCCI  Professor orientador: 
ETAPAS DA PESQUISA E SEUS CONTEÚDOS 
TÍTULO PROVISÓRIO DO TRABALHO - O título é extraído do objetivo geral do 
estudo/pesquisa; o subtítulo é extraído dos objetivos intermediários ou específicos. 
APRESENTAÇÃO - Em poucas palavras, contextualize o tema do trabalho, justifique a escolha 
do tema e a sua importância para o meio acadêmico e/ou a sociedade. 
PROBLEMA INVESTIGADO - Toda investigação nasce de um problema. Problema de 
pesquisa é uma dificuldade (teórica ou prática) que necessita de investigação e que será 
respondida pelo trabalho. O problema deve: 1. Ser apresentado como uma pergunta: 2. Ser 
formulado de  modo restrito e preciso para expressar a questão que está na mente do 
pesquisador; 3. Ser expresso com redação clara e precisa. O problema de pesquisa sinaliza 
para a assistência o que esperar do trabalho. 

HIPÓTESE DE TRABALHO - A hipótese é uma suposição admissível, uma afirmação 
categórica e provisória, que tenta explicar ou dar uma resposta ao problema. Ela orienta a 
busca de evidências, que comprovem, sustentem ou refutem a hipótese. A hipótese deve ser: 
1. Apresentada como uma afirmativa; 2. Uma suposição objetiva, específica, lógica e não uma 
mera opinião; 3. Embasada em teorias sólidas e dados consistentes da realidade observável; 
4. Redigida de forma simples, clara, sem termos ou conceitos implícitos; 5. Verificável. 
OBJETIVOS: GERAL E INTERMEDIÁRIOS - O Objetivo Geral é a verificação, o 
esclarecimento ou a demonstração da hipótese. Os Objetivos Específicos esclarecem as metas 
intermediárias que serão cumpridas para se atingir o Objetivo Geral. Os objetivos devem ser: 1. 
Apresentados com verbos no infinitivo. Exemplos: Definir tal assunto; Procurar isto; Demonstrar 
aquilo; Verificar se; 2. Expressos com redação clara, restrita e precisa para expressar o produto 
que será obtido. 
METODOLOGIA DO TRABALHO - Descrição dos métodos e das técnicas a serem utilizados 
no desenvolvimento do trabalho e que permitirão alcançar o objetivo do estudo. 

RESULTADOS ESPERADOS - Soluções práticas e viáveis que o estudo poderá indicar. 
SUPORTE TEÓRICO - Indicação da bibliografia que dará embasamento teórico ao estudo. 
CRONOGRAMA - Distribuição das etapas da pesquisa pelo tempo, tais como: escolha e 
delimitação do tema de estudo; formulação do problema; enunciação da hipótese; 
determinação dos objetivos: geral e específicos; exposição da justificativa; definição da 
metodologia; coleta de dados; codificação e tabulação dos dados; tratamento estatístico; 
análise e interpretação dos resultados e conclusão; entrega, ao professor coordenador do 
plano de trabalho; apresentação, para a banca, do Plano de Trabalho; fazer as correções; 
entrega, ao professor orientador, das partes do trabalho até sua finalização para as correções; 
entrega das metas ao professor coordenador; entrega, ao professor coordenador, do TCC 
finalizado com encadernação espiral para ser enviado à banca, seguindo o cronograma de 
metas; apresentação do trabalho para a banca; fazer as correções; entrega, ao professor 
coordenador, da edição final do TCC seguindo a encadernação padrão. 
Aluno 
Data e Assinatura 

Professor orientador 
Data e Assinatura 

Professor coordenador 
Data e Assinatura 
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Anexo IV - Plano de Trabalho para Elaboração do Projeto Tecnológico 

Aluno: 

Disciplinas: TCC I Professor orientador: 

ETAPAS DO PROJETO E SEUS CONTEÚDOS 

TÍTULO PROVISÓRIO DO PROJETO - O título é extraído do objetivo geral do 
estudo/pesquisa; o subtítulo é extraído dos objetivos intermediários ou específicos. 

NECESSIDADES (JUSTIFICATIVAS DO PROJETO) - Explique, em poucas palavras, o motivo 
do seu projeto, ou seja, qual é o problema a ser resolvido com ele, ou as necessidades que ele 
atenderá. 

OBJETIVO(S) DO PROJETO - Explique o que você quer alcançar com o seu projeto. Lembre-
se que objetivos são sempre escritos com verbos no infinitivo! 

PRODUTO DO PROJETO - Descreva o produto a ser desenvolvido no projeto, com 
especificações básicas. Em outras palavras, diga o que o produto será capaz de fazer. Lembre-
se de que também é entendido como produto de um projeto procedimentos, rotinas, processos, 
etc. que podem ser implantados em uma empresa. 

QUEM É O CLIENTE DESTE PROJETO – Para definir necessidades e objetivos com clareza, 
é preciso esclarecer as expectativas do cliente. Sendo assim, defina quem é o cliente do seu 
projeto. Lembre-se que cliente não é só externo às organizações, há também os clientes 
internos! 

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PRODUTO - Elabore a estrutura analítica do produto que irá 
desenvolver no projeto. 

LISTA DAS ATIVIDADES - Tomando como base a estrutura analítica do projeto, faça uma lista 
das atividades necessárias para realizar o projeto. 

DURAÇÃO DAS ATIVIDADES - Defina quando as atividades começam e terminam, para 
calcular a duração do projeto. 

PRECEDÊNCIAS - Indique a ordem em que as atividades serão realizadas, bem como as 
interdependências entre elas. 

CRONOGRAMA - Desenhe o cronograma do projeto, acrescentando as seguintes etapas: 
entrega, ao professor coordenador do plano de trabalho; apresentação, para a banca, do Plano 
de Trabalho; fazer as correções; entrega, ao professor orientador, das partes do trabalho até 
sua finalização para as correções; entrega das metas ao professor coordenador; entrega, ao 
professor coordenador, do TCC finalizado com encadernação espiral para ser enviado à banca, 
seguindo o cronograma de metas; apresentação do trabalho para a banca; fazer as correções; 
entrega, ao professor coordenador, da edição final do TCC seguindo a encadernação padrão. 

PREVISÃO DOS RECURSOS - Indique os recursos que serão necessários para realizar o 
projeto, tomando por base a estrutura analítica e o cronograma. Para facilitar, agrupe os 
recursos em categorias como essas: Mão-de-obra; Instalações; Equipamentos; Material de 
consumo; e outros. 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS - Indique o custo unitário e o custo total de cada recurso. 

ORÇAMENTO - Somando os custos totais de cada recurso, por período do projeto, faça o 
orçamento. 

SUPORTE TEÓRICO - Indicação da bibliografia que dará embasamento teórico ao estudo. 

 
Aluno 
Data e Assinatura 

 
Professor orientador 
Data e Assinatura 

 
Professor coordenador TCC/PT 
Data e Assinatura 
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Anexo V - Elementos obrigatórios na elaboração da Monografia  
(Os demais elementos estão no Manual para Elaboração de Monografias) 

SEÇÕES DA MONOGRAFIA E SEUS CONTEÚDOS: 

TÍTULO - Extraído do título do objetivo geral e, se necessitar de um subtítulo, extrair dos 
objetivos específicos. 

RESUMO - O Resumo deve apresentar de forma concisa os pontos relevantes do trabalho, 
fornecendo uma visão rápida e clara dos itens seguintes: Contextualização do problema 
investigado; Os objetivos da pesquisa ou do estudo; A explicitação da metodologia; A 
importância do trabalho para determinada área; Os resultados e as conclusões da pesquisa; 
Recomendações do autor.  

ABSTRACT - O abstract deve apresentar de forma concisa os pontos relevantes do trabalho, 
fornecendo uma visão rápida e clara dos itens seguintes: Contextualização do problema 
investigado; Os objetivos da pesquisa ou do estudo; A explicitação da metodologia; A 
importância do trabalho para determinada área; Os resultados e as conclusões da pesquisa; 
Recomendações do autor.  
O tamanho varia de acordo com a matéria tratada, mas um abstract informativo raramente é 
maior do que 10% do tamanho do trabalho completo. No caso de um trabalho bem longo ele 
poderá ser bem menos do que 10%.  
Em termos linguísticos ele não será uma tradução literal do resumo dada as características 
intrínsecas de cada língua. Algumas vezes, dependendo do tema, será necessário dar maiores 
detalhes de algum termo ou conceito inexistente na língua alvo do abstract. 

INTRODUÇÃO - Tem por finalidade dar ao leitor uma visão do tema que será tratado, 
informando: Natureza e importância do tema; Justificativa da escolha do tema; Delimitação do 
tema e sua relação com outros estudos do mesmo campo; Objetivos do estudo; Definição 
operacional de termos; 
Síntese do conteúdo de cada seção/tópico do trabalho. 
Outros elementos necessários para situar o tema do trabalho  

DESENVOLVIMENTO - Objetiva desenvolver a idéia principal do estudo, analisando-a, 
relatando hipóteses divergentes, expondo a própria hipótese e demonstrando-a. 
Deverá dividir-se em seções e subseções. Em cada seção, deve ser retrato o conteúdo 
desenvolvido, destacando os pontos relevantes do trabalho. 
O desenvolvimento deve conter: Referencial teórico que sustente o ponto de vista do 
estudante; Metodologia utilizada no trabalho; Resultados da pesquisa; Análise dos dados 
obtidos estabelecendo relações e correlações entre eles; Interpretação dos dados, 
correlacionado os resultados com o universo teórico apresentado. 

Conclusão - Deve: 1. Refletir a relação entre os dados obtidos e as hipóteses enunciadas; 2. 
Explicitar se o objetivo geral foi atingido e se a hipótese foi confirmada ou rejeitada; 3. 
Ressaltar a contribuição da pesquisa para o meio acadêmico e/ou para o mundo empresarial. 
As Conclusões são sempre fundamentadas nos objetivos e nas comprovações enumeradas no 
Desenvolvimento. Devem ser breves, enfáticas e convincentes. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Uma lista de referências, em ordem alfabética do primeiro 
autor, deve aparecer no final do manuscrito. Todas as referências na lista devem ser indicadas 
em algum ponto no texto e vice-versa. 
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Anexo VI - Elementos obrigatórios na elaboração do Artigo Científico 
(Os demais elementos estão no Manual para Elaboração do Artigo Científico) 

SEÇÕES DO ARTIGO CIENTÍFICO E SEUS CONTEÚDOS: 

TÍTULO DO TRABALHO - Extrair o título do objetivo geral e, se necessitar de um subtítulo, 
extrair dos objetivos específicos. 

NOME DOS AUTORES - Ordenar os autores de acordo com o mérito de cada um no trabalho. 
Usar & para ligar o último co-autor aos antecedentes 

INSTITUIÇÃO – Faculdade Instituto Paulista de Ensino, Rua Euclides da Cunha, 377, Centro, 
Osasco, SP, CEP 06016-030 

RESUMO - É a apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho, fornecendo uma 
visão rápida e clara dos itens seguintes: Contextualização do problema investigado; Os 
objetivos da pesquisa ou do estudo; A explicitação da metodologia; A importância do trabalho 
para determinada área; Os resultados e as conclusões da pesquisa; Recomendações do autor. 
Deve ser redigido em um único parágrafo de 100 a 200 palavras. 

PALAVRAS CHAVES - Os autores devem fornecer três a seis palavras-chave que serão 
usadas na indexação do trabalho.  

ABSTRACT - O abstract deve apresentar de forma concisa os pontos relevantes do artigo, 
fornecendo uma visão rápida e clara dos itens seguintes: Contextualização do problema 
investigado; Os objetivos da pesquisa ou do estudo; A explicitação da metodologia; A 
importância do trabalho para determinada área; Os resultados e as conclusões da pesquisa; 
Recomendações do autor.  
Ser redigido em um único parágrafo de 100 a 200 palavras. Em termos linguísticos ele não 
será uma tradução literal do resumo dada as características intrínsecas de cada língua. 
Algumas vezes, dependendo do tema, será necessário dar maiores detalhes de algum termo 
ou conceito inexistente na língua alvo do abstract. 

KEY-WORDS - Verter as palavras chave para o Inglês. 

INTRODUÇÃO - A introdução deve criar uma expectativa positiva e o interesse do leitor para o 
estudo. Neste item deve ser feita uma revisão da literatura, baseada em bibliografia atualizada, 
especialmente periódicos científicos, que aborda o tema investigado, para demonstrar o quadro 
de referência adotado pelo pesquisador. Ao final, apresentar a justificativa, expondo as razões 
de ordem teórica e os motivos de ordem prática que tornam importante a realização da 
pesquisa. 

MATERIAIS E MÉTODOS - Descrição dos métodos e das técnicas no desenvolvimento do 
trabalho e que permitiram alcançar o objetivo do estudo. 

RESULTADOS e DISCUSSÃO – RESULTADOS - Apresentar ilustrações, tabelas, quadros, 
gráficos, com os dados significados obtidos pela pesquisa.DISCUSSÃO - A discussão diz 
respeito à interpretação dos resultados da pesquisa. Essa interpretação é feita correlacionando 
os dados apresentados nos Resultados com o modelo teórico apresentado na Introdução. O 
modelo teórico serve de embasamento à interpretação do significado dos dados. A 
interpretação dos resultados deve fornecer evidências que confirmem ou refutem as hipóteses. 
Ao final apresentar as conclusões que devem: 1. Refletir a relação entre os dados obtidos e as 
hipóteses enunciadas; 2. Explicitar se o objetivo geral foi atingido e se a hipótese foi 
confirmada ou rejeitada; 3. Ressaltar a contribuição da pesquisa para o meio acadêmico e/ou o 
mundo empresarial. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Uma lista de referências, em ordem alfabética do primeiro 
autor, deve aparecer no final do manuscrito. Todas as referências na lista devem ser indicadas 
em algum ponto no texto e vice-versa.  
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Anexo VII - Elementos obrigatórios na elaboração do Projeto Tecnológico 
(Os demais elementos estão no Manual para Elaboração de Projetos Tecnológicos) 

SEÇÕES DO PROJETO TECNOLÓGICO E SEUS CONTEÚDOS: 

RESUMO – O Resumo deve apresentar de forma concisa os pontos relevantes do trabalho, 
fornecendo uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho.  
Ser redigido em um único parágrafo de 100 a 200 palavras 

ABSTRACT - Deve preservar o conteúdo do resumo, adaptando-se às peculiaridades do 
inglês. 

INTRODUÇÃO - Deve responder à pergunta: Por que este trabalho é necessário? 

OBJETIVOS - Deve responder à pergunta: O que será feito? 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - Deve responder à pergunta: Qual o embasamento teórico 
(sucinto, mas confere legitimidade ao projeto) que fundamenta a proposta de solução do 
problema ou de atendimento da necessidade? 

RESULTADOS ALMEJADOS - Cada resultado esperado deve conter um indicador, que será 
utilizado como referência em cada etapa do projeto, determinando sucesso ou falha. Pode-se 
entender os resultados esperados como sendo fases componentes de um projeto, portanto 
cada uma delas, sendo avaliada por meio de um indicador. 

METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO - Deve responder às perguntas: Como o trabalho será 
feito? Onde o trabalho será feito? Com que ferramentas e meios o trabalho será feito?  

CRONOGRAMA- Deve responder às perguntas: Quando o trabalho será feito? Em quanto 
tempo e passos o trabalho será realizado?  

CUSTOS - Deve responder à pergunta: Quanto vai custar a execução deste trabalho?  

Recursos Humanos - Deve responder à pergunta: Quem vai fazer este trabalho? 

COMUNICAÇÃO - Deve responder à pergunta: Como ocorrerá a comunicação neste projeto?  

RISCOS - Deve responder à pergunta: O que pode acontecer que possa causar um desvio do 
plano ou inviabilizar o projeto?  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Deve responder à pergunta: Quais fontes foram 
consultadas para dar legitimidade teórica ao projeto? 
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PROTOCOLO DE ENTREGA DESTE REGULAMENTO 
Monografia, Artigo Científico, Projeto Tecnológico. 

 

 
NOME DO ALUNO: 
 

 
 
RECEBI, nesta data, do Professor-coordenador, o Regulamento para realização do TCC 

e estou ciente das normas e dos prazos para o cumprimento das metas estabelecidas pela 
FIPEN. 
 
  
 
 
 
 
 

Data                                                     Assinatura do Aluno 
 
 
 
 
 

 
 


