
 

 
RESOLUÇÃO  03/2011 

 
                                                                    O  Diretor Geral  da  FACCAT,   no  uso  de  
suas   atribuições, em  conformidade  com  o Regimento,    estabelece   as  diretrizes  de  
apresentação  dos  Trabalhos  de  Conclusão  de  Curso – T.C.C.,  Monografias    e   
Trabalhos  de  Graduação – T.G.,  RESOLVE : 
 
  Art. 01.  Os  T.C.C.s,  Monografias  e  T.G.  são  trabalhos  científicos  que  
devem  ser  elaborados  de  acordo  com  normas  preestabelecidas   e  com   os  fins  a   
que  se  destinam,  de  acordo  com  esta  resolução.  Devem   ser  inéditos  e  
contribuírem   para  a  ampliação  de  conhecimentos  ou  a  compreensão  de  estudos  
de  casos  e  servirem   para  subsídios  para  outros  trabalhos  científicos.    Devem  
representar  um  trabalho  sistemático   e  completo  sobre  um  assunto   particular,  
detalhado  no  tratamento  e  não  extenso  no  alcance. 
                          Parágrafo  1º .  Os  T.C.C.s  e  T.G.s  são   requisitos   para  
complementação  dos  cursos  de  Graduação.   
  Parágrafo  2º.  As  Monografias são  requisitos   para  complementação  
dos  cursos  de  Pós-graduação,  a  nível  de  especialização. 
 
   Art.  02. As  estruturas  dos  T.C.C.s,  T.G.s  e  Monografias   são  divididas  
em  Pré-textuais,  Textuais  e  Pós-textuais.  
    Parágrafo 1º.  A  Estrutura  Pré-textual   deve  conter   a  seguinte  
sequência:  Primeira  Capa,  folha  de  rosto, folha  de  aprovação, dedicatória, 
agradecimentos, epígrafe, sumário,  listas,  prefácio  ou  apresentação   e  resumo. 
  Parágrafo  2º.  A  Estrutura  Textual  deve  conter  a  seguinte  sequência: 
introdução,  revisão  da  literatura, desenvolvimento ( materiais, métodos,  resultados  e  
discussão )  e  conclusão. 
  Parágrafo 3º.  A   Estrutura  Pós-textual  deve conter  a  seguinte  
sequência: referências  bibliográficas,  pósfacio, apêndices, anexos, glossário, índices  e  
última  capa ou  4ª  capa.      
   
   Art. 03.  Seguem  os  Anexos  e  Glossário  que  explicitam  esta  Resolução. 
 
                          Art. 04. Esta  Resolução   entra   em  vigor,  nesta   data.                   
                                 
             
                                                                                          Tupã,   31  de   Outubro   de  2011 
 
  
                                                                                                     Dr.   Celso    Kawano 
                                                                                                            Diretor   Geral 
 



 
 
Figura  01 -  Primeira  Capa 
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Figura  02 -  Folha  de  Rosto 
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Figura  03 -  Folha  de  Aprovação 
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Aprovada  em    31 de   Outubro   de  2.011 
 
___________________________________________________ 
Professor(a) .....................................................  – Orientador(a) 
 
 
___________________________________________________ 
Professor(a) ..................................................... 
 
 
___________________________________________________ 
Professor(a) .................................................... 
 
 
 



 

Figura  04 -  Dedicatória 
           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  todos  que  diretamente  ou  indiretamente  contribuíram  a  concretização  deste  

trabalho. 
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GLOSSÁRIO 

AGRADECIMENTOS. Folha  opcional  onde  se  registram  os  agradecimentos  às  pessoas   e/ou   
             instituições   que  colaboraram  de  forma  relevante  para  a  elaboração  do  trabalho.    
 
ANEXOS.  São  partes   integrantes  do  texto, mas  separadas  deste  para  que  a  leitura  não   
             seja   interrompida.  A   sua  apresentação  se  justifica  para  deixar  a  apresentação  do   
             trabalho  mais  adequada. 
    
APÊNDICES.  São   suportes   que  explicam  ou   ilustram,  porém,   não  essenciais  ao  texto. 
    
APRESENTAÇÃO.  É   o mesmo  que  prefácio.  
 
CONCLUSÃO.  Fundamenta-se  no  texto,   é  conseqüência  das  provas  relacionadas  na   
              discussão. Sintetiza  os  resultados  da  pesquisa. 
 
DEDICATÓRIA. Folha   opcional  em  que   se  dedica   o  trabalho  a  alguém  que  auxiliou   a   
              concretização  do   trabalho. 
 
DESENVOLVIMENTO. É   a  lógica  do  trabalho,  cuja  finalidade  é  expor  e  analisar. 
 
DISCUSSÃO.  É  a  comparação  entre  os   resultados   do  trabalho   e  a  revisão   de  literatura. 
 
EPÍGRAFE.  Frase  ou   inscrição  opcional  que  antecipa  o  tema   do   trabalho.   
 
FOLHA  DE  APROVAÇÃO.   Utilizada  após  a  defesa   devidamente  assinada  pelos  membros   
              da   Banca  Examinadora,  contendo  o  autor,  título,  professor  orientador,  data  da   
              aprovação,  membros  componentes  da  Banca. Facultada  a  inclusão  da  nota. 
 
FOLHA  DE  ROSTO.  Folha   que  apresenta  os  elementos  que  identificam  o  trabalho,  como:   
              autor,  título,  número  de  edição,  número   do volume,  local,  data,  professor  orien- 
              tador, instituição. 
  
GLOSSÁRIO.  Relação  de  termos  técnicos   contidos  no  trabalho. Deve  ser  apresentado  ao 
              final   do  texto,  em  ordem  alfabética.  
 
ÍNDICES.  Lista  organizada  de  nomes,  matérias,  que  aparece  ao  final  da  publicação,  com    
              Indicação  de  sua  localização  no  texto. 
 
INTRODUÇÃO.  Parte  inicial  do  texto,  onde  se  expõe   o  assunto    do trabalho. 
 
LISTAS.  As  ilustrações, tabelas,  quadros,  siglas,  abreviaturas   devem   ser  listadas  em  pági- 
              nas  próprias,  em  ordem   que  aparecem  no  texto   e   separadamente. 
    
MATERIAIS  E  MÉTODOS.  Entende-se   as  técnicas  adotadas,  os  instrumentos  utilizados,    
              bem   como   os   experimentos. 
 
PÓSFACIO.  Matéria  informativa  ou  explicativa  posta  ao  final  do  texto, após  as  referên- 
               cias  bibliográficas. 



   
PREFÁCIO. Apresentação  do  trabalho,  esclarecimentos,  comentários  da obra e  autor. É   
               Opcional,  podendo   ser  escrito   por  uma  terceira   pessoa.  
 
PRIMEIRA  CAPA.  Parte  externa  do  trabalho  usada  como  proteção  física.  Deve  trazer  o  
               autor, título, local,  data  e  nome  do  orientador. 
 
REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS.  A  lista  inclui   os  itens  citados   ou  consultados  em  ordem   
               Alfabética. 
 
RESULTADOS.  Os  resultados  obtidos  devem  ser   apresentados  de  forma  objetiva,  clara,   
               lógica  e  utilizando-se  de   tabelas,   figuras,  que  complementam  o  trabalho. 
 
RESUMO. É  a  apresentação   concisa  dos  pontos   relevantes  de  um  texto. Não  deve  ser   
               confundido  com  sumário,  que  é  mais   sucinto.   
 
REVISÃO  DE  LITERATURA.   Visa   sintetizar  as  várias  idéias  pesquisadas   em  trabalhos   
               anteriores,   que   serviram  de  base   do  trabalho. 
 
SUMÁRIO.  Enumeração  das  principais  divisões  do  trabalho,  na  mesma  ordem  em  que  se   
                encontram   com  indicação  da  página  inicial. 
 
TRABALHOS  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSO  ( TCCs). É  uma  monografia  sobre   um   assunto   
                determinado,   não   necessitando   ser  um  estudo  complexo,  porém  requisito  para   
                a  conclusão   do   curso. 
  
ÚLTIMA  CAPA  OU  4ª  CAPA.   Parte  externa  posterior  utilizada  como  proteção  física.  Pode    
               conter   qualquer  informação  útil  ao   esclarecimento  do  conteúdo  do trabalho.  

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       


