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OBJETIVOS 

• Reconhecer os elementos fundamentais da Introdução

• Diferenciar justificativa de Objetivos
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Material de Consulta
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Onde Pesquisar?

• Locais para buscar fontes para redigir
a fundamentação teórica

• Periódicos CAPES (www.capes.gov.br)

• Acesso aos textos completos de
artigos de milhares periódicos no
exterior e no país, além de bases de
dados com referências e resumos de
documentos

http://www.capes.gov.br/
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Estrutura do TCO
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO:

NOME:

CURSO: DISCIPLINA: TCO

C/H: 30horas INÍCIO:____/____/_______ TÉRMINO:___/____/______

TÍTULO:

INTRODUÇÃO (Contexto, Justificativa e objetivo)

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

RESULTADOS E DISCUSSÕES (atendimento aos objetivos e pontos conclusivos)

REFERÊNCIAS (lista padronizadas das fontes bibliográfica)

MÍNIMO 1 PÁGNINA

MÍNIMO 3 PÁGNINAS

MÍNIMO 1 PÁGNINA

OBS: O relatório TCO deverá ser desenvolvido com no mínimo cinco a dez páginas
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Estrutura do TCO
• O texto deve ser padronizado, pois a falta de padronização ou

consistência (tamanho das letras no texto, títulos e sub-títulos,
espaçamento entre linhas, recuos nos parágrafos, etc.) pode passar a
ideia de descuido do autor e/ou falta de rigor na redação.

FONTE Arial

Times New Roman

TAMANHO DA FONTE 12 (Corpo do texto)

14 (Título)

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS 1,5
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DICAS PARA ESCRITA

• Algumas palavras não devem ser usadas como, por exemplo: “acima”, “abaixo”,
etc. pois na edição final do texto, o posicionamento (localização) pode não
corresponder a palavra usada;

• Embora não seja incorreto, o uso das expressões “na sequência”, “a seguir”, etc.
deve ser evitado, principalmente, tratando-se de chamadas de tabelas e figuras;

• O uso de jargão interno a uma certa empresa ou mesmo setor deve ser evitado,
além de termos coloquiais usados no dia-a-dia
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INTRODUÇÃO

• Contexto do tema (posicionamento do tema, em que área se insere,
etc.) e justificativa de sua importância

• Formulação da oportunidade do trabalho (resolver um problema
prático? é um problema de pesquisa?, entre outros)

• Apresentação dos objetivos do trabalho com clareza e precisão
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INTRODUÇÃO

• Deve ter NO MÍNIMO UMA página;

• Não deve ser longa e não deve entrar em detalhes;

• Não deve apresentar resultados e conclusões;

• Usar a literatura para respaldar os argumentos.
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INTRODUÇÃO

• Utiliza-se a citação da autoria para identificar a origem (autor, fonte, data)
dos conceitos e argumentos utilizados

• Uma citação é a “menção, no texto, de uma informação extraída de
outra fonte”

• No final da monografia lista-se o conjunto de referências citadas no texto

• As referências consistem em uma relação (lista) padronizada das fontes
citadas no texto
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Justificativa
• A justificativa do Trabalho de Campo Orientado – TCO pode ser definida

como uma reflexão sobre o motivo da pesquisa. Ao elaborar o seu texto (1
parágrafo) é necessário identificar as razões da escolha do tema e a
importância em relação a outros temas.

• Como sugestão, faça perguntas a si mesmo:

• Porque esse trabalho existe?

• O que esse trabalho faz?

• Qual o público-alvo?

• Qual a relevância social ou profissional?
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Justificativa

A grande competitividade do mercado atual demanda 
______________________________________________________________
__________________________________________________________. 

A presente pesquisa pretende estudar 
______________________________________________________________
__________________________________________________________, 

com o objetivo de elevar a produtividade 
______________________________________________________________
_________________________________________________________.
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Atividade Complementar 
1. Assinale a alternativa incorreta quanto a introdução:

(a) No final da introdução deve haver uma breve síntese dos capítulos que
compõem o trabalho, possibilitando ao leitor ter uma noção geral deste

(b) A introdução não deve ser longa, pois detalhamentos não são pertinentes a este
capítulo, uma vez que os capítulos subsequentes terão mais detalhes e
aprofundamento necessário

(c) A justificativa do trabalho corresponde a uma breve descrição da sua
importância, respaldado pela literatura, e deve estar presente na introdução

(d) Na introdução deve ser formulada a oportunidade de realização do trabalho

(e) A introdução é meramente pró-forma, tendo a função somente de iniciar o
trabalho antes de entrar nas suas partes mais importantes
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Atividade Complementar 
2. Vamos dar continuidade à escrita de nosso relatório. Com base na

escolha do tema, da atividade do dia 08/09/2020, vamos estrutura a
justificativa do seu relatório. Escreva em um paragrafo o porquê da
investigação que pretende fazer.

Algumas dicas para sua construção:

• Ressalte a importância do tema proposto e a necessidade de um
estudo mais aprofundado;

• Não prolongue muito a sua justificativa: apenas pontue as principais
características do tema proposto e a sua relevância


