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 Desenvolver a escrita temática

 Diferenciar resultados de discussão;

 Aplicar conhecimentos de método dialético
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• Ainda não escolheu o tema?

• Você deve escolher seu tema com base na Matriz Curricular do Curso Técnico em
Administração = As disciplinas que você estudou no curso;

• É importante que você seja especifico na escolha então escolha um conteúdo
dentro dessa disciplina de interesse

• Você poderá utilizar a sua vivência / experiência (já trabalhou no comercio ou
outra organização? Tem alguma afinidade com algum trabalho administrativo?)

• Você só não poderá fugir dos conteúdos trabalhados ao longo do nosso curso
técnico
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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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 TEMA 6: Aplicação de softwares de gerenciamento de dados no processo de

gestão de estoque em uma escola

 TEMA 7: Novas ferramentas aplicadas ao planejamento estratégico de uma

organização

 TEMA 8: Como gerir o capital de giro de uma organização durante a pandemia?

 TEMA 9: Desafios na construção de uma loja virtual: como gerenciar a produção

 TEMA 10: A importância da elaboração de um plano de negócio para estudo de

viabilidade de uma organização
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Portais oficiais do 
governo
Ex.: Ministério da 
economia

https://www.gov.br
/economia/pt-br

• Dados atualizados 

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/covid-19/timeline

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/covid-19/timeline
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• A seção de resultados e discussões do relatório do TCO é uma das mais
importantes;

• Ela concentra as informações relevantes que foram obtidas após a
fundamentação teórica e o trabalho de campo;

• A analise dos resultados e discussões, existe para destacar as contribuições
do estudo na área do conhecimento;

• No relatório do TCO que foca em fundamentação teórica, apresenta os
conceitos e conteúdos desenvolvidos por outros autores como resultado. O
diálogo que você estabeleceu entre as fontes é o que resultou da sua
pesquisa.
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Apresente as informações coletadas

Escreva os resultados com Neutralidade

Faça uma análise dos dados

Mostre o que você aprendeu
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• Agora é hora de trazer a resposta para o problema proposto na escolha do
tema de vocês.

• Exemplo:
• TEMA 6: Aplicação de softwares de gerenciamento de dados no processo de

gestão de estoque em uma escola

• Problema: Que softwares de gerenciamento de dados melhor se aplicam
para a gestão de estoquem em uma escola

• Ao longo da Fundamentação Teórica você trouxe modelos e tipos de
softwares de gerenciamentos de dados, e caracterizou cada um, bem como
caracterizou as necessidades de um ambiente escolar
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• Chama-se discussão o ato de argumentar, trocar informações com outros
indivíduos;

• Discussão é um processo de lapidação das opiniões, cuja finalidade é
chegar a um acordo entre as partes;

• E por se tratar de opiniões diferentes, essa deve ser citada e referenciada;
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MÉTODO DIALÉTICO

É considerada a arte de provar ou de refutar uma ideia, o que implica a
incompatibilidade de contrários. Hegel define a dialética como a conciliação
dos contrários, já que, para ele, existem dois tipos de razão em oposição.

A conciliação dos contrários
comporta três momentos: tese,
antítese e síntese, que supera a
contradição, conservando as
proposições opostas.
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• O último parágrafo dessa seção deve ser especial;
• Ele terá caráter conclusivo
• Algumas dicas:

Retomada do tema geral

Apresentação do principal resultado

Observação dos objetivos (foram atendidos?)

Sugestões de melhorias
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Microsoft Office WORD
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FONTE: Arial
Tamanho da fonte: 12
Espaçamento entre linhas 1,5
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FONTE: Arial
Tamanho da fonte: 12
Espaçamento entre linhas 1,5
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1. O que é e o que deve conter a seção “resultados e discussão”?
2. Hora de praticar!
Com base nas leituras realizadas vamos estruturar os resultados do seu
relatório TCO. Vamos pensar nas seguintes perguntas:

• Seu problema (TEMA) tem sido respondido?
• Os autores lidos concordam ou discordam com as soluções propostas para seu

problema?
• A hipótese que você formulou estava certa? Se não, o que você esqueceu de poderá

para formular sua hipótese?

• Com base nessas perguntas estruture sua discussão, não esqueça de aplicar os
conectivos que marcarão a sua discussão (de acordo, conforme, contudo, portanto,
entre outros).


