TCC – Artigo Científico

Estrutura do artigo científico
O artigo científico é uma publicação que mostra os resultados de uma
pesquisa, ele contém:
- Título
- Nome dos autores
- Resumo e Abstract
Português e Inglês
- Palavras-chave
Usado para que seu artigo seja encontrado por outras pessoas, num artigo
científico deve constar de 3 a 4 palavras-chave, que podem se simples
ou compostas
- Conteúdo do artigo científico
Introdução
A introdução é a parte do artigo científico em que o (s) autor (es) informam o
que foi pesquisado e o porquê da investigação. É o local para precisar
aspectos particulares da pesquisa, tais como justificativa para a sua realização,
a originalidade e a lógica que guiou a investigação. Geralmente se escreve a
introdução quando o trabalho está terminado.
Materiais e Métodos
Em uma pesquisa científica os materiais e métodos são um planejamento
detalhado sobre tudo o que será realizado na pesquisa. Deve ser bem
detalhado ao ponto de que se o projeto for entregue a outra pessoa ele será
realizado da mesma forma que o primeiro pesquisador o executaria.

Resultados
O propósito da seção de resultados é revelar o que foi encontrado na pesquisa.
Essa parte do artigo estará composta dos dados relevantes obtidos e
sintetizados pelo (s) autor (es).
Discussão
A discussão é o local da pesquisa que abriga os comentários sobre o
significado dos resultados, a comparação com outros achados de pesquisas e
a posição do (s) autor (es) sobre o assunto. Para uma estrutura coerente os
temas podem ser organizados em tópicos.
Conclusão

A conclusão representa a síntese da mensagem que o (s) autor (es) pretende
(m) passar para os leitores.
- Referência bibliográfica
Conforme as normas da ABNT, as referências bibliográficas compõem a
indicação dos autores, título da obra, edição, local, editora e data.
- Anexos
Documentos não elaborados pelo autor, que serve de fundamentação,
comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos etc.
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Qualquer dúvida deve ser endereçada para o naec.tcc@fals.com.br

As datas a serem seguidas são:

29/04/2021
- Entrega do termo de aceite assinado pelo orientador, pessoalmente ou em
formato digital, podendo ser apenas um e-mail do aceite, sem assinatura.
- Introdução
O que levou a realizar o estudo
- Métodos
Amostra do estudo
- Cronograma de execução
Distribuição das diferentes etapas de sua execução, em períodos de tempo
verdadeiros para a execução da pesquisa.
Enviar por e-mail para o orientador, com cópia para o naec.tcc@fals.com.br.

28/05/2021
Entrega da versão preliminar (com apresentação prévia dos resultados, com
número mínimo de 8 [oito] referências bibliográficas), por e-mail para o
orientador, com cópia para o naec.tcc@fals.com.br.
26/11/2021
Entrega da versão final (por e-mail ao orientador e ao naec.tcc@fals.com.br e
uma via impressa na secretaria)

Obs: * No caso de haver banca examinadora o prazo da versão final é
22/10/2021. Neste caso será necessário entregar 03 (três) cópias
encadernadas da versão final na secretaria e encaminhar e-mails para o
orientador e para o naec.tcc@fals.com.br.
** Cada etapa do TCC deverá ser encaminhada por e-mail para o orientador e
para o naec.tcc@fals.com.br.
*** O TCC deve ser feito em dupla, a não ser em casos que o curso libere um
número maior (Pedagogia) ou menor de participantes (Direito).

CRONOGRAMA DE ETAPAS DO TCC/2021
TCC – DP 2021/1 (*Entregas individuais)
ETAPA 1 – 29/03/2021




Entrega do termo de aceite assinado pelo orientador, pessoalmente ou
em formato digital, podendo ser apenas um e-mail do aceite, sem
assinatura.
Entrega do projeto de TCC. O mesmo deverá apresentar:

a) Introdução:


O que te levou a realizar o estudo? Por que você pretende fazer este
estudo?

b) Métodos:


Qual será a amostra do estudo? Qual o desenho experimental? Quais
métodos serão utilizados para coletar dados? Qual o tratamento
estatístico?

c) Cronograma de execução do estudo.
ETAPA 2 - 23/04/2021


Entrega da versão preliminar, com apresentação prévia dos resultados e
número mínimo de 8 (oito) referências bibliográficas.

ETAPA 3 - 28/05/2021



Entrega da versão final (por e-mail para o orientador
naec.tcc@fals.com.br e uma via impressa na secretaria),
Entrega da declaração da versão final assinada pelo orientador*.

e

TCC – DP 2021/2 (*Entregas individuais)
ETAPA 1 – 20/09/2021




Entrega do termo de aceite assinado pelo orientador, pessoalmente ou
em formato digital, podendo ser apenas um e-mail do aceite, sem
assinatura.
Entrega do projeto de TCC. O mesmo deverá apresentar:

a) Introdução:


O que te levou a realizar o estudo? Por que você pretende fazer este
estudo?

b) Métodos:


Qual será a amostra do estudo? Qual o desenho experimental? Quais
métodos serão utilizados para coletar dados? Qual o tratamento
estatístico?

c) Cronograma de execução do estudo.
ETAPA 2 - 11/10/2021


Entrega da versão preliminar, com apresentação prévia dos resultados e
número mínimo de 8 (oito) referências bibliográficas.

ETAPA 3 - 29/11/2021



Entrega da versão final (por e-mail para o orientador
naec.tcc@fals.com.br e uma via impressa na secretaria),
Entrega da declaração da versão final assinada pelo orientador*.

e

Profa. Helivalda Pedroza Bastos
NAEC.TCC

