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REGIMENTO INTERNO PARA 

ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

 

 

APRESENTAÇÃO: 

 

O presente regimento regula o padrão de orientação, 

elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), que é uma atividade obrigatória do curso 

Mestrado Profissional Interdisciplinar em Direitos Humanos e 

Desenvolvimento da Justiça - DHJUS, que determinam a 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como 

parte integrante da grade curricular, requisito para 

diplomação. 

 

Essa atividade está vinculada às disciplinas de 

Seminário de Pesquisa e Orientação (código MDH30005) e 

Trabalho de Conclusão de Curso (MDH30006). Essas 

condições de disciplinas subordinam as atividades às 

orientações, normas acadêmicas e administrativas da 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR, sobretudo no que 

se refere ao controle de frequência, lançamento de notas, 

cumprimento da carga horária e prazos de entregas dos 

trabalhos. As demais normas que orientam a atividade estão 

previstas neste regimento. 

 

O TCC inicia-se com o projeto de pesquisa aprovado 

no processo seletivo, que envolve a realização de pesquisa 

e estudo com posterior sistematização na forma de uma 

dissertação, ou outro instrumento de acordo com o previsto no 

Regimento do DHJUS, elaborado individualmente. Trata-se 

de investigação sobre um objeto de estudo pertinente à 

profissão e à atuação do mestrando em suas diferentes 

expressões. O processo deve ser desenvolvido mediante 

orientação e avaliação docente (orientador). 

 



  

O projeto acadêmico e esse Regimento estão 

orientados pedagogicamente para articular dimensões 

formativas, interventivas e investigativas na formação, 

direção e elaboração do TCC, como estratégias primordiais 

ao bom desempenho dos orientandos, assim como inicia o(a) 

aluno(a) no universo da investigação, sistematização de 

estudos e análises científicas. 

 

O regimento, definindo responsabilidades e 

procedimentos, permite que o processo pedagógico seja 

claramente conhecido pelos docentes (orientadores) e 

discentes (orientandos), além de estabelecer bases comuns de 

rotinas e procedimentos entre os alunos. 

 

  



  

I - DA ELABORAÇÃO DO TCC  

 

 

1 - Cada mestrando(a) terá um(a) orientador(a) nas 

disciplinas Seminário de Pesquisa e Orientação 

(MDH30005) e Trabalho de Conclusão de Curso 

(MDH30006),  de acordo com as regras estabelecidas no 

Regimento do DHJUS. 

 

2 - Os orientandos obterão junto ao DHJUS as 

indicações de áreas temáticas de estudo, obedecendo à 

seguinte ordem: a) concentração de estudos; b) aproximação 

de estudos temáticos e c) possibilidades de interesse de 

estudo pelo(a) orientador(a). 

 

3 - O TCC deverá estar articulado, prioritariamente, 

às linhas de pesquisa ou projetos dos orientadores, área de 

concentração e linhas de pesquisas do DHJUS. 

 

4 - Nenhum discente, no gozo de seus direitos 

acadêmicos, ficará sem orientação. 

 

5 - Cada professor-orientador deverá orientar um  

número  determinado  de  projetos  de TCC, definido pelo 

DHJUS, conforme sua carga horária disponível e Regimento 

do curso. 

 

6 - O TCC obrigatoriamente será elaborado 

individualmente. 

 

7 – Constitui pré-requisito para a aprovação na 

disciplina de TCC (MDH30006) o estabelecimento de um 

plano de trabalho entre orientador(a) e orientando(a) 

contemplando como produto final, pelo menos uma das 

seguintes possibilidades: elaboração de dois capítulos da 

dissertação que serão avaliados pela banca de qualificação 

composta pelo(a) orientador(a) e mais dois professores 

doutores do quadro do DHJUS ou externo(s) após aprovação 

do Colegiado; elaboração de instrumentos de pesquisa e 



  

levantamento de dados; reelaboração de projeto de pesquisa, 

quando necessário, entre outros. 

 

8 – O(a) aluno(a) deverá receber orientação, em dia 

e horário, em consonância com o desenvolvimento do 

Projeto, a ser acordado entre orientador(a) e orientando(a). 

Parágrafo 1º - Qualquer insatisfação do aluno ou do 

orientador em relação à orientação do TCC deverá ser 

explicitada previamente entre as partes. 

Parágrafo 2º - Em caso de incompatibilidade entre 

orientador e orientando, será designado outro(a) orientador(a) 

pela Coordenação do DHJUS. 

Parágrafo 3° - Considerando que as disciplinas de 

TCC (MDH3006- Carga horária de 60h) e Seminário de 

Pesquisa e Orientação (MDH30005 - carga horária de 120h), 

os orientandos(as) são obrigatórias, na grade curricular do 

curso DHJUS, devem ter frequência mínima de 75%. Caso 

os orientandos não atendem essa exigência, o professor-

orientador deverá comunicar à Coordenação do DHJUS. 

 

9 - Os TCCs deverão ser entregues em três vias 

impressas e encadernadas, com 30 (trinta) dias de 

antecedência para a apreciação e/ou análise da banca 

(qualificação e defesa). 

 

Parágrafo 1º - Após defesa final do TCC, o(a) 

aluno(a) deverá entregar três vias impressas e encadernadas 

em capa dura, cor verde escuro, mais uma cópia em mídia 

eletrônica, rigorosamente no prazo determinado pelo DHJUS 

e Biblioteca Central da UNIR, mediante registro de controle 

do nome do aluno, título do TCC e data de entrega.  

Parágrafo 2º - O prazo de entrega final do TCC, após 

a apresentação e aprovação pela banca, não deverá 

ultrapassar 30 (trinta) dias, sendo que a entrega firmará o 

acordo para o lançamento da nota final da disciplina, 

respeitando o calendário oficial do DHJUS. 

 

10– Conforme o Regimento Geral do DHJUS que 

estabelece as normas sobre os créditos das disciplinas, 



  

promulgado pelo Colegiado do curso, “o aluno que, por 

motivo comprovado pelo orientador, não tiver completado as 

duas disciplinas Seminário de Pesquisa e Orientação e 

Trabalho de Conclusão de Curso, estabelecidas pelo DHJUS  

poderá completá-las no período seguinte conforme 

estabelecido no calendário acadêmico. Cabe sinalizar que o 

aluno somente terá direito a, no máximo,  1 (uma) 

justificativa para completar os créditos das duas disciplinas, 

em  semestres  diferentes. Assim será obrigatória a 

inscrição/matrícula  (em Seminário de Pesquisa e Orientação 

e/ou Trabalho de Conclusão de Curso) para o(a) aluno(a) que 

estiver com documento formalizado pelo(a) orientador(a), 

com justificativa - mencionado “em preparo”, no semestre 

imediatamente matriculado após a formulação do pedido, 

justificado e aprovado pelo Colegiado do DHJUS. 

Parágrafo único - Considera-se “em preparo”, a 

situação em que o TCC esteja faltando  apenas  alguns  

elementos  necessários  para  entrega  à Secretaria do 

DHJUS; tais como: revisão geral das normas da ABNT, 

acabamento, impressão final, correção de um capítulo, 

introdução e conclusão ou bibliografia. 

  



  

II - DA APRESENTAÇÃO DO  TCC 
 

11 – A forma, as citações de autores, as menções a 

autores, a citação de citação, as notas e as referências do 

TCC deverão seguir a orientação das normas gerais da 

ABNT para apresentação de teses e dissertações mais 

atualizadas. 

 

11.1 Apresentação gráfica 

 

É a forma de organizar física e visualmente o trabalho, 

considerando-se a estrutura, o formato, o uso de fontes e a 

paginação. 

 

A apresentação gráfica das dissertações deve obedecer 

aos seguintes critérios: 

 

a) formato do papel: A4 (21 cm x 29,7 cm). Na 

apresentação de ilustrações, em dimensões maiores do que o 

A4, como no caso de mapas, deve-se utilizar o formato A3 

(42 cm x 29,7 cm) dobrado.  

b) orientação: retrato para o texto e paisagem para 

ilustrações e tabelas que requeiram largura maior; 

c) margens: esquerda e superior: 3 cm, direita e 

inferior: 2 cm; (Figura 1) 

d) alinhamento: justificado no corpo do texto. As 

notas de rodapé e as referências serão alinhadas à esquerda, 

assim como o título, a legenda, as notas e as fontes das 

ilustrações, obedecendo aos limites da ilustração. As folhas 

pré-textuais  e pós-textuais têm alinhamento próprio; 

e) parágrafo: usar a tabulação-padrão (1,25 cm), a 

partir da margem esquerda da folha. Em caso de haver 

alíneas, estas iniciam a 2,5 cm da margem esquerda da folha. 

Se houver subalíneas, acrescentar o recuo de 1,25 cm em 

relação à alínea. 

  



  

Figura 1 – Margens da folha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

2011. 

  



  

f) espaçamento: 

 

– antes e depois: 0 pt; 

 

– entrelinhas: espaço um e meio (1,5), uniformemente, 

no trabalho acadêmico; 

espaço simples (1), para citações longas (com mais de 

três linhas), notas de rodapé, referências, ficha catalográfica, 

resumos e informações  relativas à natureza do trabalho. O 

mesmo espaçamento se aplica às legendas, notas e fontes das 

ilustrações e tabelas; 

 

Os títulos das seções e subseções devem ser separados 

do texto que os precede ou que os sucede por duas linhas em 

branco com espaçamento de um e meio (1,5). 

 

g) fonte: 

 

– tipo: Times New Roman (TNR) ou Arial; 

– estilo: normal; 

– tamanho: corpo 14 para capa e lombada; 

corpo 12 para o restante do trabalho acadêmico; 

corpo 10 para ficha catalográfica, citações longas, 

notas de rodapé, legendas, notas e fontes das ilustrações e das 

tabelas; 

– cor: preta e, se necessário, em cores para ilustrações; 

 

h) digitação: os elementos pré-textuais devem ser 

digitados apenas no anverso das folhas, exceto na folha de 

rosto, que deverá conter, no verso, ficha catalográfica e 

autorização do autor para a reprodução do trabalho; 

 

i) paginação: todas  as folhas do trabalho, a partir da 

folha de rosto, devem ser contadas, exceto o verso, que 

contém a ficha catalográfica. Entretanto, a numeração será 

colocada somente a partir da primeira folha da parte textual, 

em algarismos arábicos, na borda superior direita da folha. 

Caso o trabalho seja apresentado em mais de um volume, será 

mantida uma única sequência de numeração do primeiro ao 



  

último volume. Havendo glossário, apêndice, anexo e/ou 

índice, suas folhas devem ser numeradas continuamente, 

dando seguimento à numeração do texto principal. 

 

A Norma Brasileira (NBR) 14724 recomenda que os 

elementos textuais e pós-textuais sejam digitados no anverso 

e no verso das folhas. Ao adotar essa recomendação,  devem-

se seguir as orientações da norma no que se refere às margens 

e à paginação, que são alteradas com a utilização do verso da 

folha. É importante destacar que essas orientações se aplicam 

às versões impressa e digital (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS, 2011). 

 

1.2 Abreviaturas e siglas 

 

São utilizadas com o objetivo de se evitar a repetição 

de palavras ou de expressões que aparecem com frequência 

no texto. 

 

Quando as abreviaturas ou siglas forem citadas no 

texto pela primeira vez, devem aparecer entre parênteses após 

o seu significado por extenso. 

 

Exemplo: A Universidade Federal de Rondônia - 

UNIR é uma instituição federal de ensino, pesquisa e 

extensão. Assim, a UNIR faz parte (...). 

 

1.3 Equações e fórmulas 

 

As equações e fórmulas devem aparecer destacadas no 

texto, alinhadas na margem esquerda, numeradas em 

algarismos arábicos, estes alinhados na margem direita e 

entre parênteses. Caso haja apenas uma ocorrência, esta não 

deve ser numerada. No corpo do texto, quando for necessário, 

pode-se utilizar uma entrelinha maior que comporte 

expoentes, índices e outros componentes. 

  



  

É permitido o uso de editores próprios para a 

apresentação das equações e fórmulas. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

1.4 Ilustrações 

 

Têm por objetivo exemplificar e/ou esclarecer o 

assunto que está sendo abordado.  Assim, deve-se evitar o uso 

de ilustrações que não te- nham sido objeto do trabalho. 

Consideram-se ilustrações: desenhos, quadros, 

esquemas, fluxo- gramas, gráficos, mapas, fotografias, 

organogramas e outros. 

Aspectos a serem observados quanto às ilustrações: 

a) identificação: 

– tipo de ilustração (primeira letra em maiúscula), 

seguido de seu respectivo número, em algarismo arábico, 

ordenado se- quencialmente; 

– título: breve e objetivo; 

– legenda: texto explicativo, se necessário; 

– nota: informações adicionais, se houver; 

– fonte: dados informando a origem da ilustração. 

Nesse caso, incluir autor, data e página, sem parênteses, mas 

em forma de citação, devendo essa informação  aparecer 

completa nas Referências. Quando a ilustração for do autor 

da tese ou dis- sertação, incluir na fonte essa informação  

seguida do ano de sua elaboração; 

 

b) apresentação gráfica: 

 

– utilizar travessão para separar a numeração da 

ilustração de seu título, os dois-pontos para separar a legenda, 

a nota e a fonte das informações relativas à ilustração; usar o 

ponto final após a legenda, a nota e a fonte; 



  

– quando as ilustrações forem impressas no sentido 

horizontal, a paginação das folhas deve aparecer na mesma 

localização das outras folhas do trabalho; 

– a indicação das ilustrações no texto pode ocorrer de 

duas for- mas: como parte dele ou ao seu final, entre 

parênteses; 

 

c) localização: 

– as ilustrações devem ser incluídas em local próximo 

à parte a que se referem; 

– o título da ilustração aparece em sua parte superior; 

 

– as informações relativas às ilustrações, como 

legenda, nota e fonte, aparecem abaixo delas, nessa ordem; 

– caso haja ilustrações reunidas nos apêndices ou 

anexos, a numeração sequencial das ilustrações e das folhas 

deve ser mantida. Nesse caso, ao mencionar a ilustração no 

texto, deve-se indicar o número da ilustração e informar em 

que anexo ou apêndice se encontra; 

 

d) disposição: 

 

– as ilustrações devem aparecer centralizadas dentro 

das margens estabelecidas na folha; 

 

– o título, a legenda, as notas e a fonte devem aparecer 

alinha- dos à esquerda, obedecendo aos limites da ilustração. 

Caso as especificações dos itens citados ocupem mais de uma 

linha, devem, a partir da segunda linha, ser alinhadas abaixo 

da primeira letra da primeira palavra da linha acima. 

 

Exemplo: 

  



  

Gráfico 1 – Evolução de número de alunos na rede 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Educação  

 

1.5  Tabelas 

 

Apresentam apenas informações estatísticas. As 

tabelas seguem as mesmas regras das ilustrações quanto a 

iden- tificação, apresentação gráfica, localização e 

disposição. Para sua construção, recomenda-se consultar as 

normas de apresentação tabular do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)
1
. 

 

Modelo: 

 

                                                         
1
 http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf 



  

 
Destaca-se, inicialmente, que o estilo do texto é 

determinado pela natureza do raciocínio específico às várias 

áreas do saber em que se situa o trabalho, o que leva a 

constatar a variedade de estilos quando se considera o 

conjunto de teses e dissertações produzidas em uma 

universidade. Entretanto, a despeito de tal diversidade, julga-

se conveniente identificar características gerais do estilo de 

um trabalho científico. 

 

III ESTILO DE REDAÇÃO 

 

Clareza, simplicidade e correção gramatical são 

dimensões destacadas no estilo da redação científica. A 

clareza na redação existe quando as ideias são apresentadas  

sem ambiguidade,  o que garante a univocidade da 

interpretação.  

A clareza é, em geral, obtida em função do domínio 

de conhecimento que se tem de determinado assunto. A 

simplicidade do texto levará o autor a evitar uma linguagem 

hermética ou esotérica, bem como o prolixismo, as fórmulas 

feitas e a linguagem sentimental. Para escrever bem e com 

clareza, é necessário reescrever muitas vezes o relato da 

pesquisa e apresentá-lo a outras pessoas antes de se chegar a 

uma versão definitiva. Há casos em que se torna necessária 

uma revisão profissional do texto. 

 



  

Como orientação básica para o estilo a ser seguido na 

redação de um trabalho científico, Galliano (1979, p. 121) 

sugere o seguinte esquema: 

 

1.   Exponha as ideias com clareza e objetividade. 

2.   Utilize linguagem direta. 

3. Redija com simplicidade, sem resvalar para o 

supérfluo e sem descambar para o excessivamente coloquial. 

Enfoque a matéria e particularize os pontos necessários para a 

comunicação sem recorrer a um estilo prolixo, retórico ou 

confuso. 

4. Use vocabulário técnico somente para o 

estritamente necessário. Seja rigoroso e preciso em seu uso, a 

fim de evitar que seu texto se torne hermético. 

5. Evite escrever períodos muito longos. Prefira as 

frases curtas. 

6. Use a terceira pessoa do singular. Evite referências  

pessoais, como “minha dissertação”, “neste meu estudo”. É 

mais correto e elegante usar expressões como “a presente 

dissertação”, “no presente estudo”. Também é 

desaconselhável usar a primeira pessoa do plural para indicar 

impessoalidade. Por exemplo: “nossa dissertação”, “neste 

nosso estudo”. 

A unidade e a precisão são outras características a 

serem destacadas na redação de um trabalho científico. A 

unidade é obtida quando cada parte do estudo conduz à 

seguinte numa sequência lógica e ordenada entre capítulos e 

itens de um mesmo capítulo. Com tal ordenação, o texto terá 

também a característica de coerência.  

Para se alcançar maior precisão, é necessário que cada 

expressão utilizada traduza, com exatidão, o que se quer 

transmitir. 

De acordo com a NBR 14724, a dissertação é o 

documento re- sultante de um estudo científico e “deve 

evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o 

assunto e a capacidade de sistematização do candidato”. A 

tese também é um documento resultante de estudo científico, 

devendo “ser elaborado com base em investigação original, 

constituindo-se em real contribuição para a especialidade em 



  

questão” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2011). 

As dissertações são compostas por elementos que 

devem aparecer na seguinte ordem (Figura 2). 

Figura 2 - Elementos que compõem  as dissertações 

 

 
 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2011.
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- Os elementos em negrito são obrigatórios; 

- Os elementos pré-textuais assinalados com asterisco de- vem ser repetidos se 

houver mais de um volume. 

 

3.1 Elementos pré-textuais: São os elementos que antecedem o texto e contêm 

informações que contribuem para a identificação e a utilização do trabalho. 
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