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 Estruturar as referências do Relatório
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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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• No final do relatório do TCO lista-se o conjunto de referências citadas no
texto da fundamentação teórica (e também citadas em outras partes do
trabalho: Introdução e Discussão)

• As referências consistem em uma relação (lista) das fontes citadas no
texto

• Deverá ser usado a indexação com base no sistema autor-data, conforme
as citação feita ao longo do relatório do TCO.
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• Para construção das referências você precisará anotar as seguintes
informações:

• Nome do Autor;
• Nome do Livro / Revista / Site onde foi publicado;
• Título do Texto / Artigo / Capítulo do livro;
• Ano de Publicação
• Editora (Se for livro)
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BIROCHI, R. Metodologia de estudo e em
pesquisa em administração. Florianópolis:
Departamento de Ciências da
Administração/UFSC, 2015.

Sequencia: Ultimo sobrenome do autor
em caixa alta, seguido do título em
negrito, seguido da cidade onde foi
publicado, seguido da editora e ano de
publicação



9

MUELER, S.P.M. A ciência, o sistema de comunicação científica e a literatura
científica. In: CAMPELO; CENDÓN; KRAMER (Org.). Fontes de Informação para
pesquisadores e profissionais, Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000.

Sequencia: Ultimo sobrenome do autor em caixa alta, seguido do título do capitulo,
seguido da expressão “in:” e a referencia do livro: Sobrenome das organizadoras
(Org.), seguidas do título do livro em negrito, seguido da cidade onde foi publicado,
seguido da editora e ano de publicação

No final da referência, deve-se informar a paginação ou outra forma de individualizar
a parte referenciada.
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DUARTE, A. E-learning e abordagens à aprendizagem no Ensino Superior.
Revista de Ciência da educação, n.7, p. 39-50, 2016.

Sequencia: Ultimo sobrenome do autor em caixa alta, seguido do título
do artigo, seguido do nome da revista em negrito, seguida do ano de
publicação
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BITENCOURT, B. M.; SEVERO, M. B.; GALLON, S. Avaliação da
aprendizagem no ensino superior: desafios e potencialidades na
educação a distância. Revista Eletrônica de Educação, v. 7, n. 2, p. 211-
226, 2013.

Quando houver mais um autor, todos devem ser mencionados,
separados por ponto e vírgula
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BRASIL. Ministério da Educação. Coronavírus: saiba quais medidas o MEC já
realizou ou estão em andamento. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=86791. Acesso em:
03 ago. 2020.

Sequencia: BRASIL (em caixa alta) seguido da página (órgão do governo),
seguido do título da matéria em negrito, seguido do link para acesso e data
quando foi consultado.
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• 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



16

1. O que é e o que deve conter a seção “considerações finais”?

2. O que é e o que deve conter a seção “referências”?

3. Estruture as Referências Bibliográficas conforme as regras passadas na

aula.

As referencias devem ser padronizadas. Atente-se ao fato que só deve conter 
as referências que foram citadas ao longo do texto.


