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1 INTRODUÇÃO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será desenvolvido pelo discente por 

meio de trabalho de pesquisa científica, que resulte em uma produção escrita, a qual deverá 

ser defendida publicamente perante uma banca examinadora como requisito para obtenção do 

título de Bacharel em Ciências Contábeis, no formato de artigo científico conforme Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), objetivando publicação em periódicos e a disseminação da 

pesquisa científica. 

O trabalho poderá ser realizado mediante estudos dissertativos, de construção de 

modelos científicos, de protótipos de aplicação de novas tecnologias, de projetos 

interdisciplinares, de participação em projetos de iniciação científica e outros aprovados pelo 

colegiado do curso de Ciências Contábeis, sendo realizado nas disciplinas CSA 1230 – 

Trabalho de Conclusão de Curso I e CSA 1231 – Trabalho de Conclusão de Curso II, que 

consolidam os fundamentos do curso. 

O discente deve orientar-se com as linhas de pesquisa, definidas e apresentadas 

mais adiante neste tópico. Os mesmos serão acompanhados e avaliados periodicamente pelo 

respectivo docente orientador. Ao término do trabalho, o discente apresentará o estudo 

realizado a uma banca examinadora. 

Na PUC Goiás, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é regulamentado pelo 

documento Regulamento Geral dos Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação, série 

LEGISLAÇÃO E NORMAS 16, aprovado pela Resolução n. 009/2011-CEPEA, de 16 de 

novembro de 2011. 

Tem-se a expectativa que a qualidade dos trabalhos permita sua apresentação em 

eventos nacionais na área de contabilidade e/ou publicados em congressos ou revistas 

especializadas. 

As disciplinas de TCC (I e II) totalizam 8 (oito) créditos. O TCC - I, com 4 

(quatro) créditos, formará a base metodológica, a escolha do tema, conforme a linha de 

pesquisa da Escola e este manual, bem como a elaboração do projeto de pesquisa. Cada turma 

de TCC I será composta de, no máximo, 20 discentes. A disciplina TCC I é totalmente 

presencial e segue as mesmas orientações das demais disciplinas totalmente presenciais 

(avaliações, frequências, etc.…). A disciplina TCC I é pré- requisito para a disciplina TCC II. 

O discente somente poderá cursar a disciplina de TCC I no penúltimo período, e deverá cursar 

a disciplina de TCC II no último período. 

No TCC II, com 4 (quatro) créditos, será executado o projeto de pesquisa e a 



4 

 

redação do trabalho, com turmas compostas de, no máximo 4 (quatro) discentes cada uma, 

com orientação do respectivo docente orientador de TCC II. Ao final, para obter a aprovação 

na disciplina, o discente deverá defender de forma pública e individual o trabalho em banca 

examinadora, conforme definido no PPC 2013/1. 

Para a disciplina TCC II, os encontros dos discentes com o seu orientador dar-se-

ão semanalmente, de forma presencial, em dia e horário definidos entre as partes, não 

existindo, portanto, um horário preestabelecido pela Escola. Durante a semana os encontros 

estarão limitados aos seguintes horários: no turno matutino, das 10h45min às 12h15min e no 

noturno, das 17h00min às 18h30min, com ressalva para os alunos e orientadores que 

possuírem carga horária disponível para orientação no período noturno. Os encontros 

presenciais não poderão ser substituídos por orientações à distância, por e-mail, Skype, 

WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação. 

 

2 LINHAS E ÁREAS DE PESQUISA 

 

As linhas de pesquisa da Escola de Gestão e Negócios e respectivas áreas de 

pesquisa do Curso de Ciências Contábeis são: 

 

Quadro 1 – Linhas de Pesquisas da EGN e Área de Pesquisa Curso Ciências Contábeis. 

Linha de Pesquisa Escola de Gestão e Negócios Área de Pesquisa Curso de Ciências Contábeis 

Gestão Estratégica Planejamento Tributário; 

Contabilidade Gerencial; 

Governança Corporativa 

Controladoria, Finanças e Mercados Financeiros Controladoria, Compliance, Controles Internos e 

Gestão de Riscos; 

Finanças; 

Auditoria; 

Contabilidade Aplicada Ao Setor Público. 

Mercados - Comportamento do Consumidor e da 

Empresa 

Ética e Legislação Profissional Contábil; 

Precificação, Pesquisa de Mercado, Marketing 

Contábil; 

Educação Contábil. 

Empreendedorismo e Inovação e Desenvolvimento 

Regional 

Incentivos Fiscais; 

Empreendedorismo Contábil; 

Agronegócio. 

Fonte: Própria do colegiado 

 

Ressalta-se que o discente deverá efetuar a escolha da linha e área de pesquisa no 

TCC1 e apresentá-las no Projeto de TCC Final (Anexo), cabendo inclusive a obediência à 

linha de pesquisa no TCC2, ou seja, não será permitido a alteração da linha de pesquisa no 

TCC2. 

Para orientação na disciplina de TCC II (CSA1231) no curso de Ciências 
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Contábeis, o professor deverá pertencer ao colegiado do curso de Ciências Contábeis e 

preferencialmente  possuir projeto de pesquisa cadastrado na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa (PROPE) na área de pesquisa conforme Quadro 1. 

 

3 OBJETIVOS DO TCC 

 

O TCC é um requisito para obtenção do Grau de Bacharel em Ciências Contábeis 

e tem por objetivos: 

a) construir conhecimento voltado à área contábil; 

b) promover a integração discente-escola-organizações; 

c) viabilizar o processo de integração teoria-prática, de maneira a possibilitar o 

desenvolvimento do discente como profissional e pessoa; 

d) possibilitar uma formação consciente e flexível; 

e) colaborar com o discente para uma visão ampliada sobre o campo de atuação 

profissional; 

f) possibilitar o fortalecimento da pesquisa como fundamento da prática contábil 

e da geração de novos conhecimentos; 

g) capacitar o discente a atuar como profissional criativo e capaz de promover 

mudanças. 

 

4 COORDENAÇÃO DO TCC 

 

A Coordenação do TCC está sob a responsabilidade de um docente do Curso de 

Ciências Contábeis. 

São deveres do Coordenador: 

a) administrar e supervisionar de forma global o TCC de acordo com este Manual 

e o Regulamento Geral dos Trabalhos de Conclusão de Curso de Graduação, 

aprovado pela Resolução n. 009/2011- CEPEA, de 16 de novembro de 2011 e 

constante da série LEGISLAÇÃO E NORMAS 16; 

b) fornecer esclarecimentos aos discentes sobre a natureza e os trabalhos a serem 

realizados nas disciplinas de TCC I e TCC II; 

c) divulgar a relação dos orientadores de TCC II por área de pesquisa; 

d) baixar normas e instruções aos docentes orientadores; 

e) avaliar e analisar as disponibilidades de horários dos docentes orientadores; 
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f) orientar os discentes quanto à compatibilidade do tema escolhido e do docente 

na área de atuação; 

g) estabelecer o cronograma de atividades da disciplina de TCC II; 

h) receber dos docentes orientadores, de acordo com os prazos estabelecidos, o 

relatório de acompanhamento dos discentes; 

i) validar a composição da banca, observando que um determinado docente não 

poderá exceder sua participação em mais de 12 (doze) bancas, incluindo as de 

seus orientandos; 

j) avaliar, aprovar ou rejeitar, a dilação do prazo final de entrega do trabalho 

escrito, em casos específicos, a ser submetido pelo docente orientador; 

k) emitir certificado de participação das bancas dos docentes orientadores; 

l)  Organizar a publicação dos trabalhos em meio público conforme as diretrizes 

da EGN. 

m) verificar e aplicar as normas deste Manual. 

 

5 DOCENTE ORIENTADOR DE TCC II 

 

São deveres do docente orientador: 

a. comparecer aos encontros com os orientandos nos horários pré- agendados; 

b. avaliar, em conjunto com os respectivos discentes, se o tema de pesquisa 

escolhido no TCC I é possível de ser desenvolvido; 

c. apresentar este Manual ao discente, colher a assinatura do discente na 

"CARTA DE ACEITE” (Apêndice A); 

d. acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e encaminhar os relatórios à 

Coordenação do TCC; 

e. orientar a pesquisa bibliográfica para a fundamentação do tema, acompanhando 

os resultados obtidos; 

f. orientar quanto a incidência e consequências do plágio, bem como verificar a 

sua ocorrência; 

g. participar das reuniões que forem convocadas pela Coordenação do TCC; 

h. cobrar do discente a execução do cronograma apresentado no Plano de Ensino 

da disciplina; 

i. avaliar o andamento dos trabalhos dos respectivos orientados, documentando 

as frequências e demais atividades desenvolvidas pelos discentes utilizando o 



7 

 

formulário "Ficha de Acompanhamento de Trabalho de Conclusão de Curso" 

(Apêndice B); 

j. aprovar ou reprovar a submissão do trabalho acadêmico (APÊNDICE F) para 

defesa perante a banca examinadora. Em caso de reprovação será submetido ao 

Coordenador do TCC e Coordenador do Curso de Ciências Contábeis para 

verificação e ciência. 

k. indicar ao Coordenador de TCC os membros das bancas dos respectivos 

orientandos, incluindo o próprio orientador; 

l. preencher a "ATA DE AVALIAÇÃO DE TCC II DO CURSO DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS EM BANCA EXAMINADORA" (Apêndice C); 

m. submeter ao Coordenador do TCC os casos excepcionais, inclusive em relação a 

eventuais necessidades de dilação de prazos; 

n. verificar se o discente orientando efetuou as correções determinadas pela banca 

examinadora, como condição do registro da nota no sistema; 

o. apresentar à Coordenação do TCC, ao final do semestre, toda a documentação, 

incluindo: ATA com a nota final e assinatura da banca e do discente; CD (após 

verificar se o conteúdo está de acordo com as determinações deste Manual); 

p. exigir do aluno que anexe o resultado do teste de plágio (programa 

CopySpider) no trabalho, sendo que acima de 7% deve ser justificado pelo 

discente; 

q. exigir do aluno que anexe a folha de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 

da PUC Goiás, quando o projeto de pesquisa envolver dados privados de 

instituições e seres vivos, conforme determina a Resolução nº 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde; 

r. cadastrar na Plataforma Brasil trabalhos que estão em conformidade com a 

Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde; 

s. verificar e aplicar as normas deste Manual. 

 

6 DISCENTE ORIENTANDO 

 

São deveres do Discente orientando: 

a. definir (em conjunto com os docentes do curso e/ou a coordenação do TCC) a 

área do conhecimento a ser abordada durante o desenvolvimento do TCC; 

b. participar da aula inaugural do TCC; 
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c. frequentar/comparecer as aulas/encontros, sendo assíduo e pontual; 

d. cumprir com assiduidade, pontualidade e de forma diligente, com esmero e 

dedicação, as atividades do TCC; 

e. cumprir as orientações estabelecidas pelo docente orientador; 

f. participar das reuniões informativas promovidas pela Coordenação do TCC; 

g. recorrer ao docente orientador e/ou Coordenador do TCC quando necessitar de 

esclarecimentos quanto às normas e procedimentos; 

h. realizar as atividades de acordo com o estabelecido no projeto de TCC e neste 

Manual; 

i. realizar as pesquisas bibliográficas, levantamento de dados, visitas e demais 

atividades necessárias para a elaboração do trabalho, de acordo com o previsto 

no projeto e em atendimento às orientações recebidas; 

j. executar o cronograma de TCC, cumprindo os prazos estipulados pelo docente 

orientador e previstos no Plano de Ensino da disciplina; 

k. apresentar ao orientador, por escrito, as atividades realizadas a cada semana, 

em conformidade com as orientações da semana anterior; 

l. elaborar seu trabalho escrito resguardando a não ocorrência de plágio, sob pena 

de incorrer em responsabilização perante as esferas administrativa, civil e 

criminal, firmando sua ciência no Termo de Responsabilidade e Autorização 

para Publicação de Artigo Científico (Apêndice D); 

m. preparar o projeto de pesquisa para enviar ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

instituição quando sua pesquisa envolver dados privados de instituições ou usar 

seres vivos, ainda no TCC I; 

n. encaminhar, preferencialmente, o artigo à revisão de língua portuguesa; 

o. encaminhar o resumo e as palavras-chave para tradução no idioma estrangeiro 

(inglês, francês ou espanhol); 

p. submeter o trabalho impresso, inclusive anexando o resultado do programa de 

plágio, caso não seja anexado o aluno está reprovado; 

q. anexar a folha de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa; 

r. efetuar defesa oral, pública e individualmente à Banca Examinadora de TCC II. 

Caso essa exigência não seja atendida, o discente será considerado reprovado. 

Ressalta-se que o tempo mínimo de apresentação será de 15 minutos e o 

máximo de 20 minutos. 

s. acatar as determinações definidas e estipuladas pela Banca Examinadora de 



9 

 

TCC II. 

 

7 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será processada de forma contínua, a partir do início das atividades 

até o seu término. 

Na disciplina de TCC I a nota final é composta pelo conjunto de notas N-1 e N-2, 

contemplando nelas as notas das Atividades Externas da Disciplina (AED), da Avaliação 

Interdisciplinar (AI) e da Mostra de Projetos Acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis. 

A avaliação pelo orientador de TCC I será baseada no desempenho, 

compreendendo o conjunto dos textos elaborados pelo discente, a observância dos prazos e 

horários, o atendimento às instruções do docente orientador, a clareza, a coesão, a coerência, a 

articulação entre as partes que compõem o trabalho e a adequação da revisão da literatura. 

A avaliação do TCC II culmina após submissão do trabalho, pelo discente, à 

banca examinadora, salvo reformulações quando houver. Os critérios de avaliação a serem 

utilizados pela banca examinadora estão contidos no documento "Ata de avaliação de TCC II 

do Curso de Ciências Contábeis em Banca Examinadora" (Apêndice C) e compreendem: 

a) adequação do título/tema do trabalho; 

b) adequação da bibliografia; 

c) formatação geral do TCC em conformidade com a ABNT; 

d) relevância do assunto pesquisado; 

e) coerência entre objetivos, fundamentação teórica e resultados ou discussão; 

f) clareza quanto aos aspectos metodológicos utilizados na pesquisa; 

g) considerações finais, com apresentação de futuras propostas de pesquisas; 

h) defesa/apresentação, domínio do conteúdo; 

i) respostas às arguições feitas pela banca; 

j) fluência verbal/corporal; cumprimento do tempo determinado para a defesa. 

 

Assim, a nota da Banca Examinadora é a nota final da disciplina TCC II, mas o 

registro somente será processado mediante a entrega do trabalho final em meio magnético 

(CD), com as devidas correções, conforme observado pela Banca examinadora, caso o 

discente não entregue o trabalho final em meio magnético (CD) com as devidas correções e 

no prazo estipulado será considerado reprovado. A banca deverá ser composta apenas por 

docentes da PUC, sendo o orientador e dois docentes convidados. Com a impossibilidade da 
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composição da banca examinadora no ato da apresentação do discente, a banca deverá ser 

cancelada e fica o docente orientador responsável por remarcar o ato. 

As bancas deverão ser marcadas de hora em hora, obedecendo aos horários 

fechados. A Avaliação Interdisciplinar não compõe nota final da disciplina TCC II, conforme 

determinação da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional (PROGRAD). 

 

8 ESTRUTURA DOS TRABALHOS 

 

Este tópico apresenta a estrutura do Projeto de Pesquisa – TCC I e a Estrutura do 

TCC em forma de Artigo Científico – TCC II. 

 

8.1 PROJETO DE PESQUISA – TCC I 

 

Uma pesquisa é constituída de duas fases, sendo a primeira, o projeto de pesquisa, 

que consiste na descrição da sua estrutura, e a segunda é a concretização da pesquisa. (ABNT, 

2011). 

O projeto de pesquisa desenvolvido na disciplina CSA1230 - TCC I será 

elaborado segundo as normas da ABNT 15287 e NBR 6023, contendo obrigatoriamente a 

seguinte estrutura: 
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Quadro 2 – Estrutura obrigatória do Projeto de Pesquisa 

Fonte: Adaptado ABNT 15287 e NBR 6023 

 

8.1.1 Quanto aos elementos pré-textuais 

 

O projeto de pesquisa deve conter as seguintes partes no desenvolvimento dos 

elementos pré-textuais: 

a) capa: deverá seguir o modelo apresentado no Apêndice F; 

b) folha de rosto: deverá seguir o modelo apresentado no Apêndice G; 

c) sumário: elaborado conforme ABNT NBR 6027, com base no modelo 

apresentado no Apêndice H. 

 

8.1.2 Quanto aos elementos textuais 

 

O projeto necessita atender aos elementos textuais, cuja composição de cada uma 

é apresentada em sequência: 

a) Apresentação introdutória: Problema, Hipóteses (se houver), Objetivo e 

Justificativa da pesquisa: apresentará o problema de pesquisa devidamente 

alinhado ao(s) objetivo(s) a ser(em) alcançado(s) e a(s) justificativa acadêmica 

Referência
s 

Elementos pós-textuais 

Apresentação Introdutória 

Problema da Pequisa  

Hipótese (se houver) 

Objetivos 

Justificativa 

Referencial Teórico 

Aspectos Metodológicos 

Cronograma  

Elementos textuais 

Parte 
Interna 

Folha de 
Rosto Sumário Elementos pré-textuais 

Capa Parte 
Externa 
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e social(s); 

b) aspectos metodológicos: o discente classificará a sua pesquisa quanto: a 

natureza; estratégia de pesquisa; técnica de coleta de dados e abordagem de avaliação. 

Mostrará ainda a população e amostra da pesquisa, a forma como os dados serão 

coletados, o tratamento estatístico a ser desenvolvido (se aplicado). 

c) Critérios de inclusão (exclusiva ao CEP): descrição de qual população será 

incluída no estudo. 

d) Critérios de exclusão (exclusiva ao CEP):: descrição de qual população o 

projeto não vai abranger. 

e) Riscos (exclusiva ao CEP):: Riscos inerentes a coleta de dados ou 

documentos; risco referente a população que será efetuada a entrevista ou 

riscos referentes a execução do projeto. 

f) Benefícios (exclusiva ao CEP):: Contribuições da pesquisa em ordem Teórica 

e Socioeconômica. 

g) Metodologia de análise de dados (exclusiva ao CEP): Apresentará os testes e 

analises estatísticas; o questionário a ser aplicado (que poderá ser adaptado de 

outra pesquisa) ou a descrição dos documentos a serem analisados. 

h) Desfecho primário (exclusiva ao CEP):: o discente deverá mencionar qual 

será a primeira atividade a ser executada após a coleta de dados. 

i) Uso de dados secundários (exclusiva ao CEP):: apresentará os dados que 

serão obtidos por meio de outras fontes científicas ou legais. 

j) referencial teórico: apresentará o embasamento teórico da pesquisa 

desenvolvida Além disso, o início do referencial teórico deve contar a devida 

apresentação discursiva dos subtópico. 

k)  cronograma: o discente mostrará como será o desenvolvimento do TCC II, 

sendo que deverá colocar as etapas até o momento da banca. 

l) cronograma financeiro (exclusiva ao CEP):: apresentará o cronograma de 

gastos para a execução da pesquisa. 

m) outras informações, justificativas ou considerações a critério do 

pesquisador: Neste tópico o discente deve ressaltar o que não foi descrito nos 

tópicos anteriores, porém de caráter relevante. 
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8.1.3 Quanto aos elementos pós-textuais 

 

No que se referem aos elementos pós-textuais é obrigatório: 

a) Referências: é obrigatório referenciar todas as obras citadas no projeto de 

pesquisa (não citar as que foram consultadas, mas não utilizadas). 

 

As referências serão elaboradas em conformidade com a ABNT NBR 6023. 

 

8.2 ESTRUTURA DO TCC EM FORMA DE ARTIGO CIENTÍFICO 

 

O artigo final desenvolvido na disciplina CSA1231 - TCC II será elaborado 

em conformidade com a ABNT 6022, e com este Manual que prevalecerá sobre a referida 

norma, contendo obrigatoriamente a seguinte estrutura: 

 

Quadro 3– Estrutura obrigatória do Artigo Científico 

Fonte: Adaptado ABNT 6022 e NBR 6023 

 

8.2.1 Quanto aos elementos pré-textuais 

 

O artigo científico deve conter as seguintes partes, quanto aos elementos pré-

Referência
s 

Elementos pós-textuais 

Introdução 

Referencial Teórico 

Aspectos 

Metodológicos 

Resultados 

Considerações Finais 

Elementos 
textuais 

Parte 
Interna 

Capa 

Título e subtítulo (se houver) 

Título e subtítulo em língua 

estrangeira Nome dos autores 

Resumo na língua vernácula Palavras- 

chave na língua vernácula 

Resumo em língua estrangeira 

Palavras-chave em língua estrangeira 

Elementos pré-textuais 
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textuais: 

a) Capa: conforme modelo em Apêndice F. 

b) Título e subtítulo (se houver): deverá indicar um resumo do trabalho, sempre 

prezando pela clareza e objetividade. O título é separado do subtítulo por dois 

pontos, sendo título em negrito e subtítulo não. 

c) Título, e subtítulo em língua estrangeira: deverá corresponder à tradução do 

título e subtítulo na língua vernácula. 

d) autores: primeiro o nome do aluno, e na sequência do orientador. Terá ainda 

um breve currículo que os qualifique na área de conhecimento do artigo. O 

currículo, os endereços postais e eletrônicos virão em rodapé indicado por 

asterisco na página de abertura. 

e) resumo na língua vernácula: deverá conter uma sequência lógica abordando 

o objetivo da pesquisa, o método de coleta utilizado, os resultados encontrados 

e a aplicação prática do estudo. Não deverá ter mais de 250 palavras, seguido, 

logo abaixo, das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, 

palavras-chave e/ou descritores, conforme a NBR 6028; Ressalta-se que 

obedecendo aos padrões exigidos pelos periódicos, o artigo deverá conter de 3 

(três) a 5 (cinco) palavras-chave. 

f) palavras-chave na língua vernácula: devem aparecer após o resumo, 

antecedidas da expressão “Palavras-chave:” separadas entre si por ponto e 

vírgula. 

g) Resumo em língua estrangeira: deverá corresponder à tradução do resumo na 

língua vernácula. 

h) Palavras-chave em língua estrangeira: deverá corresponder à tradução das 

palavras-chave na língua vernácula. 

 

Para os elementos em língua estrangeira deverá adotar preferencialmente o inglês, 

também aceito o francês ou espanhol, sendo todos no mesmo idioma utilizado. 

 

8.2.2 Quanto aos elementos textuais 

 

O artigo deve apresentar os seguintes elementos textuais: introdução, 

desenvolvimento, que será composto pelo referencial teórico, aspectos metodológicos e 

resultados e considerações finais, cuja composição de cada uma é apresentada em sequência: 
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a) introdução: apresentará uma contextualização ao tema em estudo, o 

problema de pesquisa, a(s) hipótese(s) (se houver), o(s) objetivo(s) a ser(em) 

alcançado(s) e a(s) justificativa(s) não separadas por tópicos; 

b) referencial teórico: apresentará o embasamento da pesquisa desenvolvida; 

c) aspectos metodológicos: o discente classificará a sua pesquisa quanto: a 

natureza; abordagem; objetivos e procedimentos. Ainda deverá ser apresentada a 

população e amostra da pesquisa, a forma como ocorreu a coleta dos dados e o 

tratamento estatístico utilizado; 

d) resultados: far-se-á uma discussão dos resultados encontrados, primando 

pela comparação dos resultados com outros trabalhos; 

e) considerações finais: dever-se-á discorrer quanto à validade ou não do 

objetivo ou hipóteses levantadas, e por fim, obrigatoriamente apresentar 

sugestões para futuras pesquisas. 

f) Referências: deverá conter as referências das citações conforme a norma 

ABNT acrescida do número do DOI (Digital Object Identifier) que é um 

identificador único para artigos, anais ou proceedings e outras publicações 

científicas. 

 

8.2.3 Quanto aos elementos pós-textuais 

 

No que se referem aos elementos pós-textuais são obrigatórios: 

a) referências: é obrigatório referenciar todas as obras citadas no artigo (não 

citar as que foram consultadas, mas não utilizadas). As referências serão 

elaboradas em conformidade com a ABNT NBR 6023. 

 

9 FORMATAÇÃO GERAL DO PROJETO E DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

O artigo científico será formatado conforme apresentado em sequência: 

 

a) Fonte Times New Roman 12, com exceção da nota de rodapé, cabeçalho, fonte 

dentro de quadro, tabelas, figuras e citação longa que será 10; 

b) Margens superior e lateral esquerda de 3 cm e margem inferior e lateral direita 

de 2cm; 

c) Parágrafo será de 2cm. 
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d) O espacejamento será de 1,5, exceto para o Resumo, Abstract, nota de rodapé 

que identifique os autores, citações longas e referências que devem ter 

espacejamento simples; 

e) As páginas deverão ser contadas a partir da segunda folha (não contar a capa) e 

enumeradas a partir da introdução, sendo que a introdução deverá iniciar um 

espaço abaixo das Keywords; 

f) A numeração será em algarismo arábico, localizada na parte superior no lado 

direito, cujo “cabeçalho acima” será de 2 cm; 

g) O título da pesquisa (após a capa, ou seja, segunda folha) será apresentado na 

primeira linha da página, centralizado, em negrito, letras maiúsculas. Caso haja 

subtítulo ele será em letra minúscula e sem negrito; 

h) Após o título será deixado um espaço em branco, e colocará o nome do discente 

e na linha de baixo do docente/orientador; 

i) Não existe nenhum título sem o texto correspondente (assim, não pode colocar 

o tópico referencial teórico e logo em sequência colocar uma seção secundária, 

sem colocar o texto da seção primária) 

j) As seções primárias (Ex. 2) serão apresentadas utilizando letra maiúscula e o 

recurso negrito, as secundárias (ex. 2.1) apenas letra maiúscula, as terciárias 

(Ex. 2.1.1) apenas negrito, as quaternárias (Ex. 2.1.1.1) em itálico e as quinarias 

(Ex. 2.1.1.1.1) sem nenhum diferencial; 

k) Sempre deverá ser deixado um espaço em branco (1,5) entre a última frase e o 

próximo título e um espaço em branco (1,5) entre o título e a próxima frase; 

l) Nas referências devem ser deixados dois espaços em branco entre uma referência 

e a seguinte; 

m) O arquivo deverá ser entregue eletronicamente pelo Moodle no formato PDF; 

n) O membro da banca terá 24hs após a realização da apresentação para entregar 

as contribuições para o Orientador no AVA; 

o) A parte textual (introdução a considerações finais) do artigo deverá ter no 

mínimo 15 (quinze) e no máximo 25 (vinte e cinco) laudas; 

p) A inclusão de apêndice fica a critério do docente orientador. Caso tenha 

questionário, roteiro de entrevista, obrigatoriamente o mesmo deverá vir como 

apêndice. 

 

Pede-se que os discentes utilizem apenas as citações indiretas, e caso usem a 
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citação direta que seja feita em menor quantidade possível. 

Após a defesa perante a banca examinadora e providenciados os eventuais 

ajustes, devidamente verificados pelo docente orientador, o discente deve protocolar a 

versão final do artigo, pelo Moodle em formato PDF, WORD e PPT, ao docente orientador, 

no prazo constante no calendário de Atividades de TCC do semestre e plano de ensino. O 

Orientador deverá encaminhar os arquivos para a coordenação. 

 

REFERÊNCIAS 
 

 

NBR, ABNT. 6022: informação e documentação: artigo em publicação periódica científica 

impressa: apresentação. Rio de Janeiro, 2018.. 

 

NBR, ABNT. 6023: Informação e documentação–Referências–Elaboração. Rio de Janeiro, 

2003. 

 

NBR, ABNT. 15287: informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de 

Janeiro, 2011. 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS. Resolução N. 009, de 16 de 

novembro de 2011 – CEPEA. Regulamento Geral dos Trabalhos de Conclusão de Curso de 

Graduação. Goiânia, 2011 (Legislação e Normas N.16). 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS. Projeto Pedagógico do Curso de 

Ciências Contábeis. Goiânia, Goiás . 2015.



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC 
GOIÁS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

ESCOLA DE GESTÃO E NEGÓCIOS  

 

 18 

APÊNDICE A - Carta de aceite 

 

Aluno(a)___________________________________________________________________ 

Matrícula______________________ email_______________________________________ 

Professor (a) Orientador (a)____________________________________________________  

Tema _____________________________________________________________________ 

 

O presente termo de orientação confirma o interesse e a aceitação pelo docente para a 

orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do aluno acima identificado. O 

docente de compromete a ter reuniões periódicas durante o semestre letivo com seu 

orientando, indispensáveis ao bom andamento dos trabalhos, cabendo ao aluno comparecer 

às orientações agendadas. 

Aluno e professor declaram que estão cientes do programa e do cronograma das disciplinas 

TCC I e TCC II. Declaram, também, ter conhecimento das expressões “plágio” e 

“falsificação de dados ou de trabalhos”, bem como de suas consequências acadêmicas e 

legais. 

A entrega do TCC, na data estabelecida, somente poderá ser efetivada com a autorização do 

professor, que deverá estar ciente da versão entregue, Termo de Responsabilidade e 

Autorização para Publicação de Artigo Científico (Apêndice D). 

 
 

Goiânia,           de  de 20   
 

 

 

 

 
 

Professor Orientador Discente 
 

 

 

 

 

Informações de Realização Orientação 

Dia Orientação: ____________________________________ 

Horário Orientação: _____________________________________ 
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APÊNDICE B – Ficha de acompanhamento de Trabalho de Conclusão de Curso 
 

 

1. Dados do(a) Aluno(a) 

Nome: 

Matrícula: E-mail: 

 
 

 

DATA ASSUNTOS 

DISCUTIDOS 

ASSINATURA 

DO DISCENTE 

ASSINATURA 

DOCENTE 

    

    

    

    

    

 

 

Título: 

2. Dados do Trabalho de Conclusão de Curso 
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DATA ASSUNTOS DISCUTIDOS ASSINATURA 

DO DISCENTE 

ASSINATURA 

DOCENTE 
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DATA ASSUNTOS DISCUTIDOS ASSINATURA 

DO DISCENTE 

ASSINATURA 

DOCENTE 

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

Goiânia,  de  de 20   
 

 

 
Orientador 
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APÊNDICE C – Ata de avaliação de TCC II do Curso de Ciências Contábeis em banca 

examinadora 
 

Em _____________, das ______ horas e __________ minutos às _________ horas _____ e 

_______ minutos, na sala _____________ da Área 1 da Pontifícia Universidade Católica de 

Goiás reuniu em ato público a Banca Examinadora de Graduação do(a) aluno(a) 

__________________ matrícula _________________, do curso de Ciências Contábeis, 

orientado pelo docente _____________________________________________________ e 

composta pelas membras convidadas: ____________________________________________; 

___________________________________________________ ocasião em que se avaliou a 

apresentação escrita e oral do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no formato de artigo 

científico intitulado: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

Os critérios e seus respectivos parâmetros de avaliação pela Banca Examinadora incluíram: 

 

 
Os critérios e seus respectivos parâmetros de avaliação pela Banca Examinadora incluíram: 

 

Critérios de avaliação Pontuação 

Máxima 

Notas atribuídas 

Orientador Convidado 

1 

Convidado 

2 

A - Adequação do título/tema do trabalho 0,5    

B - Adequação da Bibliografia 1,0    

C - Formatação geral do TCC 1,0    

D – Resultados apresentados estão 

alinhados com os objetivos propostos. 

1,5    

E - Utilização de fundamentação teórica 

adequada que subsidie os resultados 

e/ou discussão 

1,5    

F - Clareza quanto aos aspectos 

metodológicos utilizados na pesquisa 

1,5    

G - Considerações finais, com 

apresentação de futuras propostas de 

pesquisas 

1,0    

H - Defesa/apresentação, domínio do 

conteúdo; fluência verbal/corporal; 

cumprimento do tempo determinado 

para a defesa; 

1,0    

I - Respostas às arguições feitas pela 

Banca; 

1,0    

TOTALIZADO 10,0    

 

Com a análise prévia do TCC e após a apresentação oral feita pelo(a) aluno(a), os componentes 

da Banca fizeram a seguinte pontuação: 
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Banca Examinadora Nota Assinatura 

Orientador (a)   

Convidado (a)   

Convidado (a)   

Nota final (0,0 a 10,0 pontos)  

Total de frequências no semestre  

 

Portanto, mediante os resultados obtidos, o discente é declarado: 

 

( ) aprovado(a) ( ) aprovado(a) com restrições ( ) reprovado(a) 

 

Devendo, no entanto, o discente acatar as seguintes determinações feitas pela Banca Examinadora: 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
O prazo para que o discente cumpra as determinações feitas pela Banca Examinadora até   

/  

/  
 

MANIFESTAÇÃO DO DISCENTE QUANTO AO RESULTADO DA AVALIAÇÃO: 

 

Estou ciente e de pleno acordo com o resultado da presente avaliação e comprometo-me em acatar as 

determinações no prazo estipulado pela Banca Examinadora e que se não as cumprir minha nota não será 

lançada na pauta. 

 

Goiânia, em  / / Assinatura do Discente  _ 

Procedimentos quanto à avaliação: 

a) a nota pontuada por cada membro da banca (orientador e convidados) deve corresponder à média 

aritmética simples de todos os critérios de avaliação. Recomenda-se que os cálculos das notas 

sejam feitos em folha à parte e lançados em seguida nesta ATA; 

b) a nota final deve corresponder à média aritmética simples das notas pontuadas pelo Orientador e 

pelos Convidados da Banca; 

c) após apresentação/defesa feita pelo aluno, a Banca Examinadora deve explicar nesta Ata de 

Avaliação as determinações feitas e o respectivo prazo para que sejam cumpridas pelo aluno; 

d) a Banca Examinadora deve divulgar o resultado da avaliação no dia da defesa. Porém a 

efetivação dos registros da frequência e da nota na pauta de N-2 ficam condicionados ao depósito, 

na Coordenação de TCC, por parte do aluno, da versão final do TCC, com todas as determinações 

feitas pela Banca Examinadora; 

e) a versão final do TCC, após ter sido avaliado pela Banca Examinadora, deverá ser entregue em 

arquivo, em formado PDF, nas condições e prazos estipulados pela Coordenação de TCC (vide 

Manual de TCC e Plano de Ensino TCC II). 
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APÊNDICE D - Termo de Responsabilidade e Autorização para Publicação de Artigo 

Científico 

 
Eu,  ,

 na 

qualidade de  autor(a)  e  titular  dos  direitos  autorais  do  artigo   científico intitulado 

“   

    ”, 

autorizo, o

 orientador 

  , a 

publicá-lo gratuitamente, sem ressarcimento de quaisquer direitos autorais. 

Declaro ainda, por meio deste instrumento, que o conteúdo do artigo supra 

identificado, é de minha inteira e exclusiva autoria, não havendo qualquer impedimento 

quanto a sua publicação, especialmente no que tange as normas aplicáveis ao direito autoral. 

Deste modo, me responsabilizo por todo o conteúdo contido no artigo, bem como por 

eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais, eximindo de quaisquer 

responsabilizações a Instituição de Ensino PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DE GOIÁS, bem como meu orientador 

     . Goiânia,  de 

 de  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discente 
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APÊNDICE E – Carta convite para participação em banca examinadora de TCC – 

Graduação 

 
Prezado(a) professor(a):    

Temos a imensa satisfação de convidar V.Sa. para participar como membro da Banca 

Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

que será apresentado na sala_______________ do bloco_________, no dia 

________________ às ______horas. Pelas Normas do Trabalho de Conclusão do Curso, o 

(a) aluno (a) terá de 15 a 20 minutos para fazer a exposição do seu trabalho e a cada membro 

da Banca terá até 10 minutos para arguição e apresentação do parecer, que deverá ser 

entregue por escrito para compor a documentação do aluno(a). Os casos de trabalhos 

condicionados, pela Banca Examinadora, à correção e revisão têm prazo limitado conforme 

estabelecido pelo Regulamento de TCC. 

 
Assinatura do Acadêmico(a) Assinatura do(a) Orientador(a) 

Corte aqui 

Eu, professor(a) _____________________________________________. Aceito participar 

como membro da banca examinadora do trabalho de conclusão de curso intitulado 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________, que será apresentado na 

sala _________________do ________________bloco _______________, no dia 

_______________________ às __________________horas pelo acadêmico 

__________________________________________________________. Sob orientação da 

Prof.(a) ___________________________________________________________________ 

 
 

Assinatura do Membro da Banca 
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APÊNDICE F – Declaração de aprovação ou reprovação do trabalho acadêmico 

participação em Banca Examinadora 

 

Título do Trabalho: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Tendo por base a avaliação do presente Trabalho de Conclusão de Curso, o docente 

orientador: 

( ) considera APTO para ser submetido à banca examinadora 

( ) NÃO considera APTO para ser submetido à banca examinadora e JUSTIFICA: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________ 

Orientador 

 

_________________________________ 

Nome e Assinatura do Orientando 

 

 

Goiânia,  de  de 20  . 

 
 

 

 

 

  



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS - PUC 
GOIÁS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

ESCOLA DE GESTÃO E 
NEGÓCIOS CURSO DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

30  

 

É importante frisar que a ordem dos apêndices à partir da página 30 são as mesmas que 

destacadas nessa página. 

 
APÊNDICE G – Modelo de capa (projeto e artigo)  

APÊNDICE H – Modelo Sumário (projeto) 
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NOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO: subtítulo (se houver) 
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NOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÍTULO: subtítulo (se houver) 

 

 
 

Projeto de pesquisa apresentado à Escola de 

Gestão e Negócios, da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás, no curso de 

Ciências Contábeis como requisito parcial 

para avaliação na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso I, como pré-requisito 

para matrícula no Trabalho de Conclusão de 

Curso II, sob a orientação do professor(a) 

(coloca a titulação e o nome). 

Linha de Pesquisa:  

Área de Pesquisa: 
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