NORMA CONJUNTA FGV MANAGEMENT (MGM)/ DIRETORIA EXECUTIVA
ACADÊMICA (ACD) Nº 11 / 2009
PADRONIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO - TCC

O Diretor Executivo do Programa FGV Management e o Diretor Executivo
Acadêmico do IDE, no uso de suas atribuições, complementando o disposto no Regulamento
dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, nível especialização, do Programa FGV
Management, decidem:

Artigo 1º - Ficam redefinidos, no documento em anexo, os padrões para a
Apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), em conformidade com a
Resolução CNE/CES nº 01, de 08.06.2007 e com as Normas da ABNT.

Artigo 2º - O Coordenador Acadêmico deverá orientar os alunos quanto à escolha do
título do TCC, cuidando para que o mesmo seja individualizado e representativo do conteúdo.

Parágrafo único – É imprescindível que pelo menos 30% do TCC sejam de autoria
exclusivamente individual, no caso da realização parcial do trabalho em equipe.

Artigo 3º - O Coordenador Acadêmico deverá orientar os alunos quanto à metodologia
para elaboração e organização do conteúdo do TCC, preferencialmente através de documento
detalhando procedimentos seqüenciais que atendam aos objetivos propostos.

Artigo 4º - Os cursos com ênfase deverão ter o TCC relacionado aos conteúdos
trabalhados na ênfase.

Artigo 5º - O aluno que estiver sob orientação de TCC vinculado a disciplinas já
cursadas, deverá ser instruído a concluí-lo em sua turma de origem, no caso de trancamento
ou transferência.

Artigo 6º - Caso o aluno peça trancamento ou transferência, antes de realizar
disciplinas preparatórias para o TCC, deve ser recomendado a só realizá-lo com a turma na
qual continuará o curso.

Artigo 7º - O Professor Orientador deverá assinar a Folha de aprovação (Anexo B),
escaneá-la e remetê-la por correio eletrônico ao Coordenador Acadêmico, que procederá da
mesma forma, enviando-a a Instituição Conveniada, para arquivamento na pasta do aluno.

Artigo 8º - A presente Norma entra em vigor a partir da data de sua assinatura,
revogada a Norma nº 05/2003, de 28 de novembro de 2003 e as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2009

Ricardo Spinelli de Carvalho

Diretor Executivo
FGV Management

Carlos Osmar Bertero

Diretor Executivo Acadêmico
IDE

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

CENTRAL DE QUALIDADE
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INTRODUÇÃO
A Resolução nº 1, de 8 de junho de 2007 menciona em seu artigo 5º que “os cursos de pósgraduação lato sensu, em nível de especialização, têm duração mínima de 360 (trezentos e sessenta)
horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o
reservado, obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão de
curso.”
Este documento atualiza e substitui as determinações da Norma nº 05/2003 do FGV
Management estabelecendo os padrões para a apresentação individual dos Trabalhos de Conclusão de
Curso, em conformidade com as alterações na legislação educacional do país e com as Normas da
ABNT, sem prejuízo das regras acadêmicas dispostas no Regulamento dos Cursos de Pós Graduação
Lato Sensu FGV Management.
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1 - ESTRUTURA DO TCC
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser constituído de 3 (três) partes:

1.1 Preliminar ou pré-textual:
1. Folha de rosto (obrigatório) - (Anexo A)
2. Folha de aprovação (obrigatório) - (Anexo B)
3. Dedicatória(s) (opcional)
4. Agradecimento(s) (opcional)
5. Resumo (obrigatório)
O resumo deve ser constituído de frases sequenciais concisas e objetivas e não
de uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando 500 palavras, seguido,
logo abaixo, das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é,
palavras-chave e/ou descritores.
6. Sumário (obrigatório)
Enumeração das principais divisões, seções e outras partes do trabalho, na
mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede, com indicação das
páginas.

1.2 Corpo do trabalho
O corpo do trabalho divide-se em capítulos, cada um com seções e subseções, que variam
de acordo com a natureza do trabalho realizado. Incluem-se aí a Introdução (Parte inicial
do texto, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, objetivos da pesquisa e
outros elementos necessários para situar o tema do trabalho), o Desenvolvimento (Parte
principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Dividese em seções e subseções, que variam em função da abordagem do tema e do método) e a
Conclusão (Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos
objetivos ou hipóteses) do TCC, todos obrigatórios.
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1.3 Índices Pós-Textuais
1.3.1 Referências (obrigatório) – a serem elaboradas conforme a ABNT NBR 6023 /
2002.
As referências consistem num conjunto de indicações precisas e minuciosas que permitem
a identificação e recuperação de publicações ou trabalhos disponíveis em repositórios
eletrônicos ou na internet, citados ou referidos no trabalho, no todo ou em parte. O
documento “Diretrizes para Citações e Referências”, apensado a esta Norma, traz os
padrões a serem obedecidos na apresentação das citações e referências, garantindo o
respeito aos direitos autorais de textos usados para elaboração do trabalho.

1.3.2 Apêndice(s) (opcional) – Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de
complementar sua argumentação, sem prejuízo da unidade nuclear do trabalho.
Identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivos títulos. Ex.:
APÊNDICE X – Avaliação do desenvolvimento econômico das empresas pesquisadas, no
período de 1995 a 2005.

1.3.3 Anexo(s) (opcional) – Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de
fundamentação, comprovação e ilustração. Identificados por letras maiúsculas
consecutivas, travessão e respectivos títulos. Ex.: ANEXO Y – Representação gráfica dos
investimentos financeiros feitos pelo setor hoteleiro da Região Sul em 2008, (publicada no
Jornal Fonte da Informação Hoteleira, Curitiba/PR, de 24.02.2009).
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2 - FORMATOS DE APRESENTAÇÃO
2.1

Papel e Margens

Os TCCs deverão ser programados para impressão com tinta preta em papel branco,
(cores podem ser usadas para ilustrações).
Tamanho do papel: A4 (21,0 cm X 29,7 cm).
Margens: Superior e Esquerda: 3,0 cm - Inferior e Direita: 2,0 cm
Alinhamento: Justificado
Fonte: Times New Roman ou Arial, tamanho 12 para o corpo do texto.
Fonte: Times New Roman ou Arial, tamanho 10 para as citações longas e notas de
rodapé.
Espaçamento no corpo do texto: Entrelinha 1,5 linha.
Espaçamento nas citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé e referências: simples.
Recuo nos parágrafos: 1,25 cm na primeira linha.
Espaçamento entre títulos das seções e texto que os sucede: dois espaços de 1,5
entrelinhas.

2.2

Numeração das Páginas

Todas as folhas do trabalho – desde a página de rosto – devem ser contadas
seqüencialmente, porém a numeração deve ser colocada apenas a partir da primeira
folha da parte textual, ou seja, a partir da Introdução, em algarismos arábicos, no canto
superior da folha a 2,0 cm da borda superior.

2.3

Formato final do Trabalho

O TCC deverá ter entre 20 e 50 páginas e não deverá conter espaços desnecessários
entre parágrafos, incluindo a parte pós-textual.
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2.4

Entrega do TCC aprovado

É do aluno a responsabilidade de entrega do TCC, (em arquivo .pdf, gravado em CD)
conforme o disposto no Regulamento do Curso.
Uma cópia do TCC poderá também ser impressa, a critério do Coordenador
Acadêmico Executivo.
A cópia digital em arquivo .pdf, e eventualmente a cópia impressa, deverão ser
entregues na secretaria da Instituição Conveniada e/ou Núcleo Próprio da FGV.

2.5

Aprovação do TCC

O Coordenador Acadêmico e o Professor Orientador deverão assinar uma cópia da
Folha de Aprovação (Anexo B), escaneá-la e enviá-la para arquivamento na secretaria
da Instituição Conveniada e/ou Núcleo Próprio da FGV.
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3 - TERMOS DE CONFIABILIDADE,
COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
Será garantido ao aluno o direito de omitir ou criar nome fictício para a(s) empresa(s)
referenciadas na elaboração do TCC, visando resguardar sua(s) identidade(s), na
eventualidade do trabalho vir a ser publicado virtualmente ou em livro, ou mesmo usado
como referência bibliográfica por outro autor. Os nºs poderão ser disfarçados visando
proteger dados confidenciais da empresa.
Neste caso, o coordenador acadêmico e o professor orientador deverão ter acesso aos
nomes e números reais utilizados como base de dados para elaboração do trabalho,
autorizando a omissão ou substituição do nome real e comprometendo-se com a guarda de
sigilo sobre a identidade da(s) empresa(s).
No caso do TCC ser elaborado a partir de caso verídico, se houver interesse na
divulgação do nome da empresa associada ao TCC, deverá haver autorização expressa da
mesma para a divulgação, conforme modelo em anexo (ANEXO C – MODELO DE
DECLARAÇÃO).
O aluno autor do TCC, em qualquer dos formatos definidos no artigo 25 do
Regulamento dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu FGV Management, deverá assinar
termo de autenticidade de autoria e originalidade do trabalho realizado, conforme modelo em
anexo (ANEXO D – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO).
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ANEXO A - MODELO DE FOLHA DE ROSTO

NOME DO ALUNO

TÍTULO PRINCIPAL DO TRABALHO
(deve ser individualizado, claro e preciso, identificando seu conteúdo e possibilitando
indexação e recuperação da informação)
Subtítulo
(se houver, deve ser evidenciada sua subordinação ao título principal, precedido de dois
pontos)

Nome do Coordenador Acadêmico
Nome do Professor Orientador do TCC

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso MBA em
(nome do curso) de Pós-Graduação lato sensu, Nível de
Especialização, do Programa FGV Management como pré-requisito
para a obtenção do título de Especialista
TURMA (pela qual o TCC está sendo entregue)

Cidade – UF
Ano
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ANEXO B - MODELO DE FOLHA DE APROVAÇÃO

O Trabalho de Conclusão de Curso

TÍTULO
Subtítulo

elaborado por (Nome do aluno) e aprovado pela Coordenação Acadêmica foi aceito como prérequisito para a obtenção do (Nome do curso) Curso de Pós-Graduação lato sensu, Nível de
Especialização, do Programa FGV Management.

Data da aprovação: _____ de ______________ de _________

Assinatura do Coordenador Acadêmico
Nome do Coordenador Acadêmico
Assinatura do Professor Orientador do TCC
Nome do Professor Orientador do TCC
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ANEXO C – MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

A Empresa.............................................., representada neste documento pelo Sr. (a)
............................, (cargo)..............., autoriza a divulgação de informações e dados coletados
em sua organização, na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado:
................................................., realizado pelo(s) aluno(s) .................................................., do
Curso ..............................., do Programa FGV Management, com objetivos de publicação
e/ou divulgação em veículos acadêmicos.

......................................, ... de .......................... de ...........

(assinatura)
(cargo)
(Nome da Empresa)
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ANEXO D – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO

O aluno...................................................., abaixo-assinado, do Curso .......................................,
do Programa FGV Management, realizado nas dependências da instituição conveniada
................................................., no período de ............... de..... a ...... de ..........., declara que o
conteúdo
de
seu
Trabalho
de
Conclusão
de
Curso
intitulado:
.........................................................., é autêntico e original.

......................................, ....... de ...........................de ........

(Assinatura)

