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PROJETO DE PESQUISA 

 

 

Normas Técnicas para Apresentação do Projeto de Pesquisa de Trabalho de Conclusão de 
Curso 

 

1. Apresentação 

 Antecede o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) o projeto do TCC, que também segue 
as normas técnicas da ABNT, tanto na organização, quanto na redação. 

 A NBR 15287 ABNT: 2011 especifica os princípios gerais para a elaboração do projeto de 
pesquisa. 

1.1 Referências normativas 

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. 

 Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, 
aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas). 

ABNT NBR 6023, Informação e documentação – Referências – Elaboração 

ABNT NBR 6024, Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um 
documento – Apresentação 

ABNT NBR 6027, Informação e documentação – Sumário – Apresentação 

ABNT NBR 6034, Informação e documentação – Índice – Apresentação 

ABNT NBR 10520, Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação 

ABNT NBR 12225, Informação e documentação – Lombada – Apresentação 

IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993. 

 O projeto deve ser elaborado com orientação do professor orientador e apresentado ao 
Departamento de Atividades Complementares, no prazo determinado. 

 

2. O Projeto de Pesquisa 

 Para organizar a pesquisa, é necessário desenvolver um planejamento das atividades de 
estudo e investigação, que resultará no TCC. O resultado desse planejamento é o projeto de 
pesquisa, que possui algumas normas técnicas para sua elaboração. 

 O projeto de pesquisa compõe-se de três partes: elementos pré-textuais, textuais e pós-
textuais. 

2.1 Elementos pré-textuais 
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2.1.1 Capa 

 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DA ALTA PAULISTA 
(fonte 16, negrito) 

 
 
 
 
 
 

Título Completo: 
Subtítulo ( se houver) 

 
(fonte 16, negrito) 

 
 

Autor: (fonte 16 , negrito) 
 
 
 
 
 

Tupã/2017 
(fonte 12, negrito) 
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2.1.2 Folha de Rosto 

 

 
 

Nome completo do autor 
(fonte 14) 

 
 
 
 

Título completo: 
Subtítulo (se houver) 

(fonte 16) 
 

 
Projeto de Pesquisa apresentado ao 
curso de Graduação em Direito da 
Faculdade de Direito da Alta Paulista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tupã/2017 
 
 
 

 

2.1.3 Lista de ilustrações e tabelas 
 Elemento opcional que deve constar sempre que houver duas ou 

mais figuras no texto. Deve ser elaborada, de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada 

item designado por seu tipo e nome específico, acompanhado do respectivo número da página 

(ABNT, 2005). 

 O termo ilustrações designa: desenhos, esquemas, figuras, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros. Se necessário, deve elaborar 

lista própria para cada tipo de ilustração (lista de figuras, lista de quadros, etc.). Neste caso, estas 

listas devem ser ordenadas alfabeticamente. 

 A lista de tabelas segue a mesma regra para a lista de ilustrações. 
 As listas devem ser colocadas em folhas separadas. 
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Figura 3 – Exemplo de lista de figuras. 

 
 
 
LISTA DE FIGURAS 
Figura 1 – Modelo de capa .................................................. 06 
Figura 2 – Modelo de página de rosto ................................. 07 
Figura 3 – Ficha catalográfica .............................................. 08 
Figura 4 – Exemplo de dedicatória ....................................... 09 
Figura 5 – Exemplo de agradecimento ................................. 10 
Figura 6 – Modelo de resumo ............................................... 11 
Figura 7 – Modelo de abstract .............................................. 12 
Figura 8 – Exemplo de lista de figuras .................................. 13 

 

 

 

 

2.1.4 Sumário 

 Elemento obrigatório, o sumário é a listagem das principais divisões, seções e 

outras partes de um documento refletindo a organização do texto (FRANÇA, 2003). O sumário é 

regido pela NBR-6027 revisada em maio de 2003. 

Não se deve confundir sumário com índice ou listas. De acordo com a ABNT (2003) a diferença 

entre eles é a seguinte: 

Índice: lista de palavras ou frases, ordenadas, segundo determinado 

critério, que localiza e remete para as informações contidas no texto. 

Lista: enumeração de elementos selecionados do texto, tais como 

datas, ilustrações, exemplos etc., na ordem de sua ocorrência. 

Sumário: enumeração das divisões, seções e outras partes de uma 

publicação, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. 

 É importante ressaltar que as informações do sumário devem ser exatamente iguais às 

informações contidas no texto, por exemplo, a palavra capítulo, que deve constar no sumário, se 

esta se apresentar na abertura do texto. 

 A subordinação dos itens do sumário deve ser destacada pela apresentação tipográfica 

utilizada no texto. Os indicativos das seções que compõem o sumário se houver, devem ser 

alinhados à esquerda, conforme a NBR-60242. (ABNT, 2003). 

 O sumário é o último elemento pré-textual do trabalho. A listagem do 
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sumário começa a partir da introdução como mostra Figura 5. 

 

SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................ 04 
2 REVISÃO DE LITERATURA ........................................................... 07 
2.1 A utilização de dicas visuais no processo de ensino 
aprendizagem de habilidades motoras .............................................. 08 
2.2.1 Atenção seletiva ........................................................................ 10 
2.2.2 A importância da atenção seletiva na aprendizagem de 
habilidades motoras ......................................................................... 11 
2.2 Aspectos relacionados as implicações da surdez e filosofias 
educacionais ..................................................................................... 12 
3 OBJETIVO ..................................................................................... 14 
4 METODOLOGIA ............................................................................ 15 
4.1 Alunos ......................................................................................... 15 
4.2 Materiais ...................................................................................... 15 
4.3 Tarefa .......................................................................................... 16 
4.4 Delineamento e procedimentos ................................................... 17 
4.4.1 Viabilização da pesquisa ........................................................... 18 
4.4.2 Instrumento ................................................................................ 18 
5 CRONOGRAMA .............................................................................. 19 
REFERÊNCIAS .....................................................................................20 

 

2.1.5 Resumo 

 Apresentação concisa e objetiva dos pontos relevantes do texto, com uma visão clara e 

breve do conteúdo e da conclusão do trabalho. 

 O resumo não pode ultrapassar 200 palavras e deve ser seguido das palavras chave, isto 

é, palavras representativas do conteúdo do trabalho. 

 Palavras-chave: 5 palavras 

3. Elementos textuais 

3.1 A Introdução é a parte inicial do texto, situa o leitor no contexto do tema pesquisado, oferece 

uma visão global do estudo realizado, esclarece as delimitações estabelecidas na abordagem do 

assunto, ou seja, o tema ou a tese, os objetivos e as justificativas que levaram o autor a tal 

investigação para, em seguida, apontar o problema, as questões de pesquisa para as quais 

buscará as respostas, a justificativa. Em suma: apresenta e delimita a dúvida investigada (problema 

de estudo - o quê), os objetivos (para que serviu o estudo?) e a metodologia utilizada no estudo 

(como) e a justificativa. 

3.2 Desenvolvimento do projeto de pesquisa é a parte do texto que contém  informações sobre 

os seguintes tópicos: 
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3.2.1 Referencial teórico que fundamenta a pesquisa e inclui fontes oriundas de livros, pesquisa 

online e outros meios de informação. 

3.2.2 Metodologia descreve os procedimentos utilizados na pesquisa, por exemplo: tipo de 

pesquisa; população e amostra; coleta e análise de dado. A metodologia deve ser minuciosa e 

extremamente detalhada. 

3.2.3 Recursos materiais são os materiais e instrumentos que serão utilizados na pesquisa, 

descritos devidamente. 

3.2.4 Cronograma é a distribuição das partes da pesquisa por período. Levantar o que vai ser feito 

em primeiro lugar, em segundo, concomitantemente, no final. Ele é composto de uma tabela em 

que consta a atividade a ser realizada; o responsável; o dia de sua realização. 

4. Elementos Pós-textuais 

4.1 Referências Bibliográficas são os registros, em ordem alfabética de toda literatura e fontes 

utilizadas, na elaboração do projeto. Podem ser livros, revistas científicas, jornais, monografia, etc. 

4.2 Anexos são elementos opcionais que fundamentam o projeto. 

4.3 Local, data e assinatura do autor (o orientando). 

5. Referência Bibliográfica 

LAKATOS, Eva Maria; e MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia Científica. 

São Paulo: Atlas, 2003. 

MANUAL de Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Tupã, SP: Fadap/FAP, 2010. 

Texto online. 

6. Anexos: 

1.NBR 15287 para apresentação de trabalhos 

2.NBR 60520 para citações em documentos 

3.NBR 6023 para elaboração de referências 

4.NBR 6024 para numeração progressiva 

 


