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REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

BACHARELADO EM NUTRIÇÃO  

As informações presentes nesse disposto consistem em um roteiro para a 

elaboração de artigo científico para Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), bem como 

para projetos de pesquisa, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO TCC  

Art. 1º- O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como finalidade principal 

proporcionar ao discente de Nutrição a associação entre a teoria adquirida a partir do 

desenvolvimento dos conteúdos ministrados no decorrer do curso e a prática em pesquisa 

científica.  

§ 1º - O TCC é um componente obrigatório da estrutura curricular do curso de graduação 

em Nutrição da Faculdade de Tecnologia de Sinop, com sustentação legal, a ser cumprido 

pelo graduando. 

§ 2º - A realização do TCC tem como objetivos reunir em uma atividade acadêmica de 

final de curso, conhecimentos científicos adquiridos na graduação e organizados, 

aprofundados e sistematizados pelo graduando num trabalho prático de pesquisa 

experimental, estudo de casos ou ainda revisão de literatura sobre um tema 

preferencialmente inédito, pertinentes a uma das áreas de conhecimento e/ou linhas de 

pesquisas dos cursos.  

§ 3º - Será avaliada a capacidade criadora e de pesquisa do graduando, quanto à 

organização, metodologia, conhecimento de técnicas e materiais, domínio das formas de 

investigação bibliográfica, bem como clareza e coerência na redação final.  

 

CAPÍTULO II – ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TCC 

Art. 1º - O TCC deverá ser desenvolvido sob orientação de um docente do curso, e o tema 

deverá ser relacionado à área de Nutrição. O TCC será apresentado de forma escrita e 

oral.  
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§ 1º - Compete ao professor orientador auxiliar o graduando na escolha do tema, na 

elaboração do Plano de Trabalho, no desenvolvimento da metodologia, na redação do 

trabalho.  

§ 2º - O discente só apresentará o seminário desde que tenha sido aprovado no TCC I e 

tenha o aval do professor orientador.  

 

Art. 2º - A avaliação será feita por uma banca examinadora composta pelo professor 

orientador, por outro professor do curso e de um terceiro membro que poderá ser também 

da área acadêmica ou profissional de reconhecida experiência. 

§ 1º - Para a avaliação do TCC, deverão ser considerados critérios de avaliação: 

I - Pré-textuais: Capa, Folha de Rosto, Folha de aprovação, Resumo, Sumário e Listas, conforme 

ABNT; 

II - Textuais: Problema; Fundamentação Teórica-Bibliográfica; Metodologia; 

Resultados; Nível de cientificidade e relacionamento da pesquisa com a Nutrição.  

III - Pós-Textuais: Referências bibliográficas de acordo com a ABNT. Apêndices 

(instrumento de coleta de dados, mapas etc.), anexos e glossários. 

IV – Apresentação pública: Clareza e objetividade da apresentação; domínio do trabalho na 

arguição. 

 

CAPÍTULO III – MODELO DO TCC 

Art. 1º - O modelo de TCC adotado para o curso de Nutrição da Fastech é o modelo 

baseado em artigo científico.  

§ 1º - O discente deverá desenvolver um artigo científico de no mínimo 10 páginas e no 

máximo 20 páginas, considerando fonte Times New Roman 12 ou Arial 10, com recuo na 

primeira linha de 1,25, com espaçamento entre linhas de 1,5, espaçamento entre 

parágrafos de 0 pt antes e depois, exceto em citações diretas, de acordo com as normas 

da ABNT. As margens devem ser: superior e inferior de 2 cm e direita e esquerda de 3 

cm. O tamanho de página deve ser A4, impreterivelmente. Palavras de língua estrangeira 

devem ser escritas em itálico.  

§ 2º - As ilustrações devem possuir títulos (cabeçalhos) localizados antecedidos da 

palavra que o designa (tabela, figura, fluxograma etc.), seguidos do número de ordem de 
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ocorrência no texto, em algarismos arábicos e dois pontos ou travessão, que serve para 

separação do título. 

§ 3º - O artigo científico deverá conter, no mínimo, as seguintes informações básicas: 

I - Capa constando o nome do autor, orientador, curso e faculdade; 

II - Título; 

III - Resumo (150 palavras no máximo); 

IV – Introdução; 

V – Desenvolvimento; 

VI - Materiais e Métodos ou Metodologia; 

VII - Resultados e Discussões; 

VIII - Conclusões 

IX - Referências. 

§ 4º - A pesquisa desenvolvida pode ser de caráter: 

I - Descritivo: Descreve variáveis encontradas na população, sem alterar ou manipular 

essas amostras. Ainda, têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis pode se dividir em:  

II - Estudos exploratórios: utilizada quando existe pouco conhecimento sobre o assunto; 

III - Estudos descritivos: consiste na análise e descrição de características ou 

propriedades, ou ainda das relações entre estas propriedades em determinado fenômeno; 

IV - Estudos de Caso: busca analisar os vários aspectos de um indivíduo, ou grupo 

delimitado de indivíduos;  

V - Pesquisa de opinião: visa detectar atitudes, pontos de vista e preferências das pessoas 

pesquisadas em relação a um determinado problema. 

VI - Experimental: é a forma de pesquisa que manipula diretamente as variáveis 

relacionadas com o objeto em estudo para determinar a interação entre estas variáveis e 

explicar as causas do fenômeno estudado. 

VII - Quase-Experimental: Onde tenha pelo menos uma variável que não pode ser 

manipulada, ou que ele não tenha o controle absoluto sobre as variáveis.  

VIII - Pré-Experimental: Não há comparação entre dois grupos, porque não há grupo de 

controle A pesquisa é realizada com um único grupo, mudando-se apenas as condições 

deste grupo. 
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IX - Pesquisa ex-post-facto: Investigação sistemática e empírica na qual o pesquisador 

não tem controle direto sobre as variáveis independentes, porque já ocorreram suas 

manifestações ou porque são intrinsecamente não manipuláveis. Neste caso são feitas 

inferências sobre as relações entre variáveis em observação direta, a partir da variação 

concomitante entre as variáveis independentes e dependentes.  

X - Levantamento (Surveys): Caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas, cuja 

opinião se quer conhecer. 

XI - Correlacional: onde o pesquisador visa relacionar 2 ou mais variáveis, para ver sua 

interferência sobre o objetivo da pesquisa. 

XII - Exploratória: Tem por objetivo conhecer a variável de estudo tal como se apresenta, 

seu significado e o contexto em que ela se insere E se destina a obter informação do 

Universo de Respostas de modo a refletir verdadeiramente as características da realidade. 

§ 5º Outros tipos de pesquisas não mencionados poderão ser desenvolvidos, desde que o 

professor orientador autorize, com prévio aviso ao núcleo de pesquisa (NUPE).  
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APÊNDICE I – ESBOÇO SUGERIDO DE TCC 

      

 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP 
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

 
 

TÍTULO DO ARTIGO 

Nome do autor 1 (Instituição) 

email@exemplo.com 

 

Orientador(a): Nome (Instituição) 

email2@exemplo.com 

 

Resumo  

Insira aqui o resumo do seu trabalho. É importante que o conteúdo não ultrapasse a 

primeira página e que tenha no máximo 150 palavras. 

Palavras-chave: Primeira palavra-chave; segunda palavra-chave; terceira palavra-chave; 

quarta palavra-chave, se necessário. 

 

1. Introdução  

O objetivo deste documento, fundamentado na norma de referência: ABNT NBR 

14724:2018, é auxiliar para os autores sobre o formato a ser utilizado nos artigos 

submetidos a avaliação do TCC. Este documento está escrito de acordo com o modelo 

indicado para os artigos, assim, serve de referência, ao mesmo tempo em que comenta os 

diversos aspectos da formatação.  

Observe as instruções e formate seu artigo de acordo com este padrão. Lembre-se 

que uma formatação correta é essencial para uma boa avaliação do seu trabalho. Artigos 

fora da formatação serão retirados do processo de avaliação. 

 

2. Títulos das seções 

Os títulos das seções do trabalho devem ser posicionados à esquerda, em negrito, 

numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3, etc.) e somente com a primeira inicial 

mailto:email@exemplo.com
mailto:email2@exemplo.com
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maiúscula. Deve-se utilizar texto com fonte Times New Roman, tamanho 12, ou Arial 10, 

em negrito. Não coloque ponto final nos títulos. Entre os títulos deve-se inserir uma linha 

em branco mantida a formação de espaçamento 1,5 entre as linhas. 

 

2.1. Subtítulos das seções 

Os subtítulos das seções do trabalho devem ser posicionados à esquerda, em 

negrito, numerados com algarismos arábicos em subtítulos (1.1, 1.2, 1.3, etc.) e somente 

com a primeira inicial maiúscula. Deve-se utilizar texto com fonte Times New Roman, 

tamanho 12, ou Arial 10, em negrito. Entre os subtítulos das seções não se insere nenhuma 

linha em branco, sendo mantida a formação de espaçamento 1,5 entre o parágrafo anterior 

e posterior ao subtítulo. 

 

3. Corpo do texto 

O corpo do texto deve iniciar imediatamente abaixo do título ou subtítulo das 

sessões. O corpo de texto utiliza fonte tipo Times New Roman, tamanho 12, ou Arial 10, 

justificado na direita e esquerda, com espaçamento 1,5 entre as linhas e parágrafos. 

No caso do uso de listas, sugere-se o uso de marcadores ou alíneas. Abaixo é 

ilustrado um exemplo de marcador:  

 As listas devem ser justificadas na direita e na esquerda, da mesma maneira que 

os trechos de corpo de texto; 

 Use ponto-e-vírgula para separar os itens de uma lista, exceto no último item que 

deve possuir um ponto final; 

 Caso se utilize uma lista deve-se manter o com espaçamento 1,5 entre as linhas; 

 O estilo "Lista" pode ser usado para que a formatação pré-definida seja 

corretamente empregada. 

 

4. Formatação de ilustrações 

As ilustrações devem possuir títulos (cabeçalhos) localizados na parte superior 

antecedidos da palavra que o designa (tabela, figura, esquema, fluxograma, imagem etc.), 

seguidos do número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos e travessão, 

que serve para separação do título.  
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O título da tabela deve indicar a natureza e abrangência geográfica e temporal dos 

dados numéricos, não deve conter abreviações, apenas descrição por extenso de forma 

clara e objetiva. 

As fontes consultadas são obrigatórias, mesmo que seja de produção do próprio 

autor, devem estar localizadas na parte inferior contendo notas e outras informações 

necessárias à sua compreensão (caso aplicável). 

Essas ilustrações, bem como seus respectivos títulos e fontes consultadas, devem 

ser centralizadas na página (ver exemplos da Figura 1 e Tabela 1). Deve-se utilizar fonte 

Times New Roman, tamanho 10, centralizada e não levam ponto final. Use, para isso, os 

estilos sugeridos "Figura" ou "Tabela" conforme descritos abaixo. Mantendo-se o 

espaçamento de 1,5 linhas.  

Importante: as ilustrações devem ser chamadas com as suas numerações no texto 

e deve ser evitado o uso de objetos "flutuando sobre o texto". Em vez disso, as ilustrações 

devem ser inseridas "alinhadas com o texto". Veja em seu editor de textos como fazer 

isso. 

Figura 1 - Exemplo de figura 

 
Fonte: Adaptado de Mays (1997) 

 

Tabela 1 - Exemplo de tabela 

Item Quantidade Percentual 

Teoria social 22 7,9% 

Método 34 12,3% 

Questão 54 19,5% 

Raciocínio 124 44,8% 

Fonte: Esta pesquisa (2020) 

5. Agradecimentos 

Podem ser inseridos tanto no início do texto quando logo antes das referências 

bibliográficas.  
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6. Citações e formatação das referências 

De acordo com Fulano (2011), citar corretamente a literatura é muito importante.  

A citação de autores ao longo do texto é feita em letras minúsculas, enquanto a 

citação de autores entre parêntese ao final do parágrafo deve ser feita em letra maiúscula. 

Citar trechos de trabalhos de outros autores, sem referenciar adequadamente, pode 

ser enquadrado como plágio (FULANO; BELTRANO, 2012). 

Para as referências, ao final do artigo, deve-se utilizar texto com fonte Times New 

Roman, tamanho 10, espaçamento 1,5 entre as linhas, sendo as referências separadas por 

uma linha em branco, exatamente conforme aparece nas referências aleatórias incluídas 

a seguir.  

As referências devem aparecer em ordem alfabética. Todas as referências citadas 

no texto, e apenas estas, devem ser incluídas ao final, na seção Referências.  

Os anexos devem vir ao final do trabalho. Vale salientar que o trabalho completo, 

incluindo as referências bibliográficas e os anexos, não deve exceder 20 páginas e ter no 

mínimo 10 páginas.  

 

REFERÊNCIAS 
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Disponível em: <http://www.actech.com.br/aondamaldita/ creditos.html> Acesso em: 13 out. 1997. 
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(Org.). Para Onde Vai a Universidade Basileira? Fortaleza: UFC, 1983. p. 29-45. 

SAVIANI, Demerval. A Universidade e a Problemática da Educação e Cultura. Educação Brasileira, 
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APÊNDICE II – MODELO DE AVALIAÇÃO DO TCC PELA BANCA 

EXAMINADORA 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

NOME DO DISCENTE:  

DOCENTE ORIENTADOR(A):  

 

TÍTULO:  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 Nota (0 a 10) 

PRÉ-TEXTUAIS  

1. Capa, Folha de Rosto, Folha de aprovação, Resumo, Sumário e Listas, 

conforme ABNT. 
 

TEXTUAIS  

2. O PROBLEMA: O tema em seus aspectos básicos, o problema que provocou 

o estudo, a justificativa da escolha e sua relevância, as questões e/ou hipóteses 

e seus objetivos.  

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-BIBLIOGRÁFICA: Adequação e 

coerência da fundamentação, sistematização e organização das ideias no texto, 

clareza das análises interpretativas. Citações de acordo com a ABNT.    

 

4. METODOLOGIA: Tipo de estudo realizado, técnicas de coleta e análise dos 

dados, coerência dos métodos aplicados.  
 

5. RESULTADOS: Análise e discussão dos resultados obtidos de acordo com 

o suporte bibliográfico. Propostas, sugestões e/ou recomendações. 
 

6. Nível de cientificidade e relacionamento da pesquisa com a Nutrição 

Agroindustrial. 
 

PÓS-TEXTUAIS  

7. Referências bibliográficas de acordo com a ABNT. Apêndices (instrumento 

de coleta de dados, mapas, etc.), anexos e glossários. 
 

APRESENTAÇÃO PÚBLICA  

8. Clareza e objetividade da exposição; domínio do trabalho na arguição.  

 

Média das notas: 
 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

____________________________________________ 

Prof.  Orientador -Xxxxxxxx 

 

____________________________________________ 

Professor(a) convidado(a) - XXxxxx 

 

____________________________________________ 

Professor(a) convidado(a) - Xxxxxxx 
 

 

 


