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Normas para apresentação de TCC 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 

CURSO EM LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Essas normas explicam um conjunto de exigências necessárias para a 

uniformização metodológica dos trabalhos científicos a serem apresentados 

como requisito parcial para a conclusão do curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFRRJ. 

 O trabalho científico consiste em um relatório específico e detalhado do 

estudo realizado pelo aluno. 

 O trabalho de conclusão de curso poderá versar sobre qualquer assunto 

abrangido pela área de conhecimento da Educação Física. 

 Boa leitura e bom trabalho! 
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 Os trabalhos de conclusão de curso, de um modo geral, serão 

constituídos de quatro partes: (1) Preliminares, (2) Texto, (3) Referências, (4) 

Anexos e Apêndices. 

 

1) PRELIMINARES: serão compostas de várias páginas, reservadas pela 

ordem para: 

 

a) Folha de Rosto: contendo o título, o nome do aluno e a qualificação 

pretendida pelo estudo apresentado, conforme consta na última página 

destas normas; 

 

b) Agradecimentos: contendo todos os agradecimentos e homenagens que 

o aluno pretende realizar; 

 

c) Resumo: apresentação de uma síntese do estudo: Deve conter 

descrição detalhada da introdução, objetivo, metodologia, resultados e 

conclusões; 

 

d) Sumário: onde serão especificados os pontos principais do estudo com 

indicações das páginas que iniciam os diversos capítulos e seções do 

trabalho final. 

 

    

2) TEXTO: deverá ser dividido em cinco capítulos: (a) CAPÍTULO I: consiste na 

descrição da introdução, Objetivos (geral e específicos), questões a investigar 

e/ou hipóteses, justificativa, delimitação do estudo; (b) CAPÍTULO II: refere-se 

à revisão de literatura do trabalho; (c) CAPÍTULO III: consiste na descrição 

detalhada da Metodologia do estudo, ou seja, momento de esclarecer todo 

percurso metodológico pelo qual o aluno percorreu durante a pesquisa; (d) 

CAPÍTULO IV: momento de apresentação e discussão dos dados encontrados 

na pesquisa; (e) CAPÍTULO V: refere-se às conclusões da investigação, bem 

como o delineamento de sugestões para pesquisas futuras. Um exemplo de 

estruturação do texto pode ser encontrado a seguir. 
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_________________________início exemplo__________________________ 

 

CAPÍTULO I 

 

1. O PROBLEMA 

1.1- Introdução 

 

 Parte do texto onde se situa o leitor no tempo e no espaço. Apresentam-

se as razões que levaram o autor a se interessar pelo tema e explana-se o 

estado da arte. Deve-se ainda esclarecer o problema central do estudo, ou 

seja, a(s) pergunta(s) principal(is) para a(s) qual(quais) se deseja encontrar 

resposta(s). 

 Citações devem ser feitas para dar peso e consistência ao trabalho e 

deve dar uma idéia geral da natureza da área de investigação.  

 

1.2- Objetivo do Estudo 

 

 De forma direta, clara, específica e simples, é relatada a finalidade do 

estudo. Pode-se dividir este tópico em Objetivo geral - relata a finalidade mais 

abrangente do estudo – e objetivos específicos – detalham objetivos mais 

específicos que se relacionam ao objetivo geral.  

 

1.3- Questões a Investigar e/ou Hipóteses 

 

 Os estudos qualitativos, exploratórios ou descritivos deverão conter os 

pressupostos específicos que nortearão a metodologia que será utilizada, sob a 

forma de hipótese substantiva e/ou questões a investigar. 

 Por sua vez, as investigações com delineamento laboratorial (quase 

experimentais ou experimentais) deverão apresentar hipóteses estatísticas (H1) 

e derivadas ou alternativas (Hn). 

 Nos dois casos pode-se incluir a hipótese nula (H0) que apresenta o 

inverso do pensamento do aluno (diretamente testada). 
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1.4- Justificativa 

 

 Neste item, são apresentadas as razões que atendam à relevância 

social (importância para a comunidade), relevância técnica (importância para 

os profissionais da área), relevância científica (contribuições para o avanço da 

ciência em determinada área do saber) e relevância institucional (contribuições 

na área de pesquisa ou grupo de pesquisa da instituição). 

 

1.5- Delimitação do Estudo 

 

 Este é o local onde se estabelecerão as fronteiras do estudo, 

especificando o que será abordado e o que será abandonado. 

 O aluno deve evitar que seu estudo se torne geral e abrangente a ponto 

de não poder ser pesquisado. É por isso que delimitações são impostas ao 

âmbito do problema. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

 É uma apresentação coesa e consistente da literatura prévia a respeito 

dos principais tópicos relacionados a temática escolhida para investigação. 

Neste parte, são realizadas citações pertinentes ao assunto que está sendo 

estudado.  

As citações devem vir entre aspas e indicar autor(es), ano de publicação 

e página (se for retirada de livro).  

Citações com mais de três linhas deverão vir blocadas, com 10 toques 

(aproximadamente 4 cm) para dentro da margem esquerda e letra número 10 

ou 11. 

 Por exemplo: 

Citações literais até 3 linhas, dentro do parágrafo:  
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Segundo Patti (2005, p.35) pesquisa é uma “atividade básica da ciência 

na sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a 

atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo”. 

 

 

Citações literais com mais de 3 linhas. 

 

Toda investigação se inicia por um problema, uma questão, uma 

dúvida ou uma pergunta, articuladas a conhecimentos anteriores, 

mas que também podem demandar a criação de novos referenciais. 

Esse conhecimento anterior, construído por outros estudiosos e que 

lançam luz sobre a questão de nossa pesquisa é chamado teoria 

(palavra grega cujo significado é ver). (PATTI, 2007, p.3) 

 

 

 A referência da citação deve ser feita através do nome do autor e anos 

entre parênteses (SILVA, 2005, p.35) ou Segundo Silva (2005, p.35) 

 

 Não se esqueça de fazer texto de ligação entre as citações, dando 

coerência a elas e tecendo os comentários parciais. 

 

CAPÍTULO III 

 

3- METODOLOGIA 

3.1- Modelo de Estudo 

 

 Apresentação do design escolhido. Colocar uma citação que suporte a 

escolha. 
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3.2 – Aspectos Éticos 

 

 Se a pesquisa envolver seres humanos, seu projeto deverá ser 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRRJ e os dados do projeto 

referentes à aprovação pelo Comitê devem ser descritos nesta parte. 

 

3.3- População e Amostra 

 

 Local onde serão apresentadas as características da amostra. 

 Definir a população ou populações e, depois a ou as amostras, se for o 

caso. Ao descrever a amostra, especificar a forma pela qual foi selecionada e 

apresentar justificativa, caso esta não seja probabilística. Esclarecer como foi 

estabelecido o número de unidades da amostra: calculado por meio de 

fórmulas, determinado por tabelas próprias ou atendendo a limitações de 

ordem administrativa, financeira ou outras. 

 

3.4- Instrumentação e Procedimento Experimental 

 

 Item no qual serão apresentados os equipamentos, protocolos e 

metodologias utilizadas no estudo, preocupando-se em apresentar a validade e 

a fidedignidade dos instrumentos, ou justificativa para omissão de uma ou de 

outra. 

 

3.5- Coleta e Tratamento de Dados 

 

 Neste item são apresentados os procedimentos estatísticos utilizados e 

o nível de significância adotado, se for o caso. 

 

3.6- Limitações do Método 

 

 Citações dos problemas encontrados no estudo. Indicam deficiências 

metodológicas reconhecidas pelo aluno, mas que, por qualquer motivo, não 

puderam ser controladas 
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CAPÍTULO IV 

 

4- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 São demonstrados os dados obtidos já tratados e as conclusões parciais 

obtidas. 

 Aqui deve haver uma discussão com os autores pesquisados. 

 

CAPÍTULO V 

 

5- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 São apresentadas as conclusões finais do estudo e se fazem sugestões 

de como o estudo deveria ter prosseguimento 

 

___________________________fim exemplo__________________________ 

 

 

 

3) REFERÊNCIAS 

 

Existem várias indicações que podem ser seguidas na apresentação da 

referência bibliográfica. Abaixo descrevemos vários exemplos: 

 

 - Livros 1 até 3 autores 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

DUROZOI, Gerard; ROUSSEL, André. Dicionário de filosofia. Campinas: 

Papirus, 1996. 

 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 12 ed. Rio de Janeiro: Graal, 1996.  

______. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 15. ed. Petrópolis: 

Vozes, 1997.  
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FREIRE, Gilberto. Sobrados e mocambos _ 1o Tomo. 3. ed. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1961.  

 

- Livro mais de 3 autores 

COLL, C. et al. Construtivismo em sala de aula. 5ª ed. Trad. Cláudia Shilling. 

Rev. Técnica Sônia Barreira. São Paulo: Ática, 1998. 

 

- Capítulo de livro 

ABREU, Neíse G. Meninos pra cá, meninas pra lá. In: VOTRE, Sebastião et al. 

Ensino e avaliação em educação física. São Paulo: Ibrasa, 1993. 

CARDARELLO, Andréa et al. Nos bastidores de um vídeo etnográfico. In: 

FELDMAN-BIANCO, Bela; LEITE, Miriam L.M. (Org.) Desafios da imagem: 

fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais. Campinas: Papirus, 1998. 

 

- Artigo de periódico ou revista científica 

 

ALTMANN, Helena. Exclusão nos esportes sob um enfoque de gênero. Motus 

Corporis, Rio de Janeiro, UGF, v. 9, n. 1, p. 9-20, maio 2002. 

FERREIRA, Maria Cristina. Nível de categorização de estereótipos sexuais. 

Psicologia: teoria e pesquisa. Brasília, v. 4, n. 2, p. 137-148, 1988.  

______. Os estereótipos de gênero na perspectiva da cognição social. Revista 

Científica – Mente Social, Rio de Janeiro, UGF, ano II, n. 3, p. 27-35, 1996. 

HOSODA, Megumi; STONE, Dianna. Current gender stereotypes and their 

evaluate content. Perceptual and motor skills, n. 90, p. 1283-1294, 2000. 

 

IBERNÓN, Francesc. O direito à diferença como enriquecimento educativo e 

social. Pátio, Porto Alegre, Artmed, ano VII, n. 28, p. 16-19, nov/2003. 

 

SALES, Lílian S. Escola mista, universo dividido: identificações de gênero entre 

crianças de uma escola em Belém (PA). Revista do Núcleo Transdisciplinar 

de Educação de Gênero, Niterói, UFF, v. 2, n. 2, p. 75-84, 2002.  
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- Documento jurídico 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Educação Física. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Fundamental, 1998a. 

______. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/ Secretaria de Educação 

Fundamental, 1998b. 

 

- Dissertações e Teses 

 

GOBBI, Maria A. Lápis vermelho é de mulherzinha: desenho infantil, relações 

de gênero e educação infantil. 1997. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Unicamp, Campinas. 

 

 

- DOCUMENTO ELETRÔNICO 

 

CASTELLS, Manuel. Coleção A era da informação: economia, sociedade e 

cultura – O poder da identidade  v.2. Disponível em: 

http://www.linux.ime.usp.br/~marzano/castells/main.htm. Acesso em: 13 jul. 

2003. 

DICIONÁRIO DE PSICOLOGIA. Disponível em:  

http://www.alppsicologa.hpg.ig.com.br/dicionarioP.htm. Acesso em: 13 ago. 

2004 

 

 

4) APÊNDICES e ANEXOS 

 

Apêndices e anexos são materiais complementares ao texto que só 

devem ser incluídos quando forem necessários à compreensão deste. 

Apêndices são textos elaborados pelo autor a fim de complementar sua 

argumentação. Já anexos são documentos não elaborados pelo autor, que 

servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, 

http://www.linux.ime.usp.br/~marzano/castells/main.htm
http://www.alppsicologa.hpg.ig.com.br/dicionarioP.htm
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estatutos etc; Após as referências devem ser apresentados os apêndices e em 

seguida os anexos. Ambos somente deverão ser colocados caso sejam 

utilizados na pesquisa. 

. 

 INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

 Além das instruções já apresentadas, existem outros preceitos que 

devem ser seguidos na apresentação do estudo final. 

 

a) Digitação 

 O trabalho final deverá ser apresentado em espaço 2 (dois) utilizando 

letra Arial número 12. 

 

b) Margens 

 Deverá ser respeitada uma margem superior e inferior de 2 cm, do lado 

direito a margem deverá ser de 1,5 cm e a margem do lado esquerdo de 3 cm. 

Ademais, deve-se usar apenas um lado da folha. 

 

c) Papel Recomendado 

 Recomenda-se o papel de 24 Kg/resma, branco, para o texto original. O 

formato deverá ser o A4 (padrão internacional), de 29,7 x 21 cm. 

 

d) Capa 

 Os originais deverão ser encadernados em capa dura de cor preta, com 

letras douradas 

 

e) Paginação 

 As páginas preliminares deverão ser numeradas com algarismos 

romanos minúsculos centralizadas no final da página. A numeração das 

páginas de texto, em algarismos arábicos, será feita no alto, a direita da 

mesma. Não se enumera a primeira página de capítulos. A página número 1 

será a primeira do Capítulo 1. 
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f) Tiragem e Distribuição 

 Serão apresentados três exemplares para os membros da banca. 

 

g) Número de Laudas e Referências Bibliográficas 

 Os trabalhos deverão ter um mínimo de 30 (trinta) laudas e 10 (dez) 

referências bibliográficas. 

 

 

OBS: Os trabalhos de revisão bibliográfica deverão conter apenas 3 capítulos 

(Capítulo I – O problema; Capítulo II – Desenvolvimento; Capítulo III 

Conclusões e Recomendações)  
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

 

Por 

 

 

NOME DO AUTOR 
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Monografia apresentada como 

requisito parcial para a conclusão do 

curso de Licenciatura em Educação 

Física da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro  

 

 

 

 

 

 

 

Seropédica 

Mês / Ano 


