Orientações para o TCC I ADM - FG
Seguem orientações para o TCC I - Trabalho de Conclusão de Curso I para os alunos da
7ª. Série 2013.2.
1. Composição da Disciplina TCC I:
A disciplina será avaliada através da produção de um Artigo Científico.
1.1 O Artigo Científico
1.1.1 Os alunos deverão se organizar em grupos de 5 pessoas.
Parágrafo único: os casos em que as séries não estiverem formadas por múltiplos de
5(cinco), serão definidos pela Direção do Curso de Administração.
1.3 Da composição das notas:
1.3.1 A nota da disciplina TCC I será composta conforme abaixo:
1.3.2 Artigo Científico notas de 0 a 10 pontos. Sendo 50% da nota será na avaliação do artigo
escrito e a outra metade avaliação da apresentação dos alunos.
Parágrafo único: Para o TCC I não haverá recuperação. Sendo assim o aluno que obtiver
uma nota inferior a (7,0) estará reprovado na disciplina.
1.4 Dos Prazos:
1.4.1 Preencher o termo de aceite anexo I e entregá-lo ao orientador até o dia 23/08/2013
1.4.2 O artigo científico deverá ser entregue ao professor orientador do artigo até a data de
14/11/2013. Deverá ser entregue 3 cópias encadernadas e uma salva em CD (arquivo salvo em
word).
1.4.3 As apresentações dos artigos científicos ocorrerão na semana de 09/12/2013 a
13/12/2013.
Parágrafo único: Para apresentação de cada artigo os grupos deverão preparar um banner
e estarem aptos a responder aos questionamentos dos professores avaliadores. Esta
apresentação acontecerá na Faculdade dos Guararapes e será aberto ao público.
1.5 Estrutura para o artigo científico
1.5.1Configuração das páginas
- Tamanho do papel: A4 (29,7 x 21 cm);
- Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm e direita 2 cm;
- Espaçamento: Simples (entre caracteres, palavras e linhas);
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12 em 100% e com espaçamento normal;
- Texto: justificado;
- Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito;
- Na primeira página do artigo o título deve aparecer centralizado;
1.5.2 O número de páginas mínimo deverá ser 8 (oito) páginas e não deverá exceder 16
(dezesseis), incluindo resumo, tabelas, figuras, referências bibliográficas e notas de final de
texto.
1.5.3As Notas não devem ser colocadas no rodapé, mas inseridas como notas de final de
texto.
1.5.4 Resumo em português e inglês, contendo o objetivo do trabalho, o método utilizado, os
resultados obtidos e as conclusões com no mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) linhas;
seguido de palavras-chave e keywords (no mínimo três e no máximo cinco palavras-chave);
1.5.5 Tabelas e figuras: toda forma de representação utilizada no trabalho deverá ser nomeada
de tabela ou figura. De acordo com as normas da American Psychological Association (APA),

“as tabelas geralmente mostram valores numéricos exatos, e os dados são ordenadamente
dispostos em linhas e colunas, facilitando sua comparação” (APA, 2001, p. 133). Já as figuras
são “qualquer tipo de ilustração que não seja tabela(...). Uma figura pode ser um quadro, um
gráfico, uma fotografia, um desenho ou outra forma de representação” (APA, 2001, p. 149).
As tabelas e figuras poderão ser coloridos e deverão ser enviados em formato editável (Word,
Power Point ou Excel) com fonte tamanho 10;
1.5.6 Citações e referências bibliográficas: as citações deverão ser inseridas no corpo do texto,
incluindo o sobrenome do autor da fonte, a data de publicação e o número de página (se for o
caso), conforme normas da ABNT. As referências bibliográficas completas do(s) autor(es)
citado(s) deverão ser apresentadas em ordem alfabética, no final do texto, de acordo com as
normas da ABNT;
Parágrafo 1º. : os artigos se referem à atividade integral do Trabalho de Conclusão da
Disciplina TCC I,
portanto deverão ser apresentado com capa acadêmica e folha de rosto
com as informações devidas de autores/as e orientadores.
Parágrafo 2º. : Todos os artigos serão analisados pelo programa Farejador de
Plágios(FDP) e caso seja identificado plágio por parte dos alunos, estes estarão reprovados
na disciplina TCC I.
Documento elaborado pelo professor Rone Cesário.

Coordenador do Curso de Administração
Prof. Aluisio Gondim

