TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Tarefas intermediárias

1ª TAREFA
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Consiste no desenvolvimento do trabalho . É a parte teórica principal e deve conter
as principais idéias sobre o assunto estudado, abordando os principais autores e
obras mais significativas.
 É importante que a maioria das citações não ultrapasse 5(cinco) anos de idade, a
não ser em relação às obras clássicas, referências jurídicas ou documentos
históricos;
 Deve conter uma exposição ordenada e pormenorizada do assunto;
 É aconselhável que seja dividida em seções de forma a organizar as idéias
apresentadas;
 Consta de 15 a 20 laudas;
 Deve ser precedida de um pequeno texto introdutório chamando a atenção para
os tópicos que serão abordados na Fundamentação Teórica.

2ª TAREFA
INTRODUÇÃO

É o “cartão de visitas” do trabalho científico.
 Apresenta os problemas a serem investigados, os objetivos do estudo e suas
justificativas;
 Pode ser redigido em texto corrido ou dividido em seções;
 Toda a redação deve utilizar verbos no passado;
 Deve constar de 2 a 3 laudas.

3ª TAREFA
MATERIAIS E MÉTODOS

Apresenta a parte prática da investigação e todos os passos necessários à
realização da pesquisa.
 Deve conter um parágrafo inicial retomando os problemas e objetivos da
pesquisa, assim como o tipo de pesquisa ideal para a investigação;
 No item materiais e métodos estão incluídos ainda:
 Seleção de sujeitos;
 Procedimento para coleta de dados;
 Análise e tratamento dos dados.
 Redação com os verbos no passado.

4ª TAREFA
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Consiste na apresentação dos resultados coletados durante a pesquisa,
relacionando-os com os objetivos propostos para o estudo.
Supõe-se que o aluno já esteja suficientemente embasado no assunto a ponto de
discorrer sobre os resultados que encontrou durante a pesquisa, relacionando-os
com os dados citados sobre pesquisas de outros autores durante a fundamentação
teórica.
 Podem ser apresentados em forma de gráficos, tabelas ou outros recursos que
facilitem a visualização das informações;
 Devem restringir-se aos objetivos propostos no estudo;
 Deve apresentar elementos indispensáveis para a conclusão do estudo;
 Não há nº de páginas estabelecido.

5ª TAREFA
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Fecha a pesquisa científica de forma a responder os problemas inicialmente
apresentados. As recomendações para estudos futuros devem estar relacionadas
às necessidades encontradas durante a pesquisa e que não puderam ser atendidas
por diversos motivos.
 A opinião do aluno sobre os resultados encontrados deve ser explicitada de forma
clara e sucinta, sempre lembrando dos objetivos propostos no início do trabalho;
 A conclusão deve ser redigida de forma impessoal:
Ex: Neste estudo foram encontradas diferenças entre....
Foi possível constatar que ....
Durante a realização da pesquisa observou-se....

