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Atenção:  
 

a) A ficha catalográfica apresenta informações fundamentais do documento, 
tais como: autor, título, local, assunto, número de folhas, etc. 

b) Deverá estar localizada no verso da folha de rosto, na parte inferior da 
página, de forma centralizada, nas dimensões: 12,5 x 7,5 cm. 

c) As Fichas Catolográficas do Trabalho de Conclusão de Curso dos cursos 
de Graduação e Pós Graduação é de responsabilidade da Biblioteca da 
FAMUR, orientada e avaliada ´pela Bibliotecária Angelina Vanin. 

 



TÍTULO: Subtítulo (se houver), EM PORTUGÊS (obrigatório) 

O título deve ser centralizado e com 1 espaço de 1,5 entrelinhas em branco após o título. 

 

Nome do Aluno (a)1 

 

 

Resumo: Este documento apresenta o modelo de formatação a ser utilizado nos 
cursos de Pós-Graduação da Faculdade Murialdo. O resumo é elemento obrigatório e 
apresenta uma descrição reduzida da totalidade do trabalho, com cerca de 100 a 250 
palavras, constituído de uma sequência de frases objetivas e não uma enumeração 
de tópicos, no mesmo idioma do trabalho, não se deve ultrapassar a 250 palavras, é 
a contextualização do estudo, são destacados os objetivos, os métodos, os resultados 
e considerações finais. Utiliza-se um único parágrafo para o resumo. Deve ser 
composto por frases concisas e afirmativas, com verbos no presente. 

 

Palavras-chave: Administração. Responsabilidade social. (Apontar de três a cinco 
palavras, que sejam representativas sobre o trabalho. Separá-las por ponto final). 
 
Abstract, Résumé, Resumen, Riassunto ou Zusammenfassung: Elemento 
opcional. Tradução do resumo para um idioma a ser escolhido pelo aluno e orientador. 

Keywords, Mots-clès e Palabras clave: Tradução das palavras-chave.  

 

 

 

 

                                                           
1 Nome(s), seguido(s) de breve currículo e endereço de e-mail. 

Atenção:  

a) O espaçamento entre linhas é simples.  

b) Deve ficar na primeira página  

c) Fonte Arial 12,  

d) Espaçamento simples (1,0). 



1 INTRODUÇÃO 

A partir deste momento a COOPEX apresenta as orientações por meio da NBR 

6022:2018, para a construção do TCC dos cursos de pós-graduação em modelo de 

artigo científico, ciente que essa produção acadêmica é de final de curso, e não a 

publicação em periódicos.  

A introdução é a parte em que se expõem a delimitação do assunto que será 

abordado, os objetivos da pesquisa e os demais fatores necessários para situar o 

artigo. Para tanto deve: a) especificar qual é o assunto, objeto de estudo; b) esclarecer 

sobre que ponto de vista o assunto será abordado; c) apresentar as justificativas que 

levaram o(s) autor(es) a escolher o tema, o problema de pesquisa, a hipótese de 

estudo, o objetivo pretendido e as razões de escolha do método. 

A introdução tem a função de despertar o interesse do leitor em ler o texto. 

Assim, recomenda-se que a introdução seja a última parte do trabalho a ser redigida. 

Observe:  

a) A nomenclatura dos itens pré-textuais (introdução, desenvolvimento e 
conclusão) fica a critério do autor do trabalho. Este arquivo apresenta 
apenas uma sugestão. 

b) Os capítulos (seções) e subcapítulos (subseções são sequenciais.  

Atenção: 

a) Título do capítulo (digite o número e o título do capítulo, na janela 
estilo selecione Título 1. Os espaços já estão definidos conforme as 
normas vigentes da ABNT). 

 
 

b) Títulos numerados são sempre alinhados à esquerda. 
c) Verifique com o seu orientador se a Introdução será em tópicos ou 

em um texto único.  
d) Atenção Não existe espaçamento entre parágrafos  



2 DESENVOLVIMENTO  

 

Esta é a parte principal e mais extensa do artigo, em que se apresenta, de 

forma consistente, organizada e com detalhes, o assunto que compõe o trabalho.  

Durante todo o trabalho, é preciso estar atendo, conforme as normas da ABNT, 

sobre a maneira correta de apresentar as citações (que podem ser diretas longas, 

diretas curtas ou indiretas, conforme explicações do Manual de Orientações para 

Trabalhos Acadêmicos, disponível no Moodle). 

  

Atenção  

a) . Aqui, coloca-se um título que combine com o conteúdo do texto que 
virá. Não se escreve “DESENVOLVIMENTO”.  

b) O desenvolvimento do artigo científico pode ser organizado em uma 
única parte (2 DESENVOLVIMENTO) ou dividido em seções e/ou 
subseções; 

c) Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024, que variam 
em função da abordagem do tema e do método;  

d) Os termos desenvolvimento, fundamentação teórica, procedimentos 
metodológicos e análise e discussão de resultados podem ser 
substituídos por títulos que sejam mais representativos e significativos 
ao texto. 

Atenção: 

a) Citação longa: digite o texto da citação normalmente, selecione o texto,  

As características do consumidor que podem influenciar o efeito 
país de origem são: educação e conservadorismo, idade e sexo, 
familiaridade com a marca, fluência na língua do país, quantidade 
de pistas sobre o produto, necessidade de cognição, motivação, 
grau de envolvimento e cultura. (GIRALDI; CARVALHO, 2004, p. 
48).  

 



  

Atenção:  

a) Os dados ilustrativos e complementares ao texto do trabalho podem ser 
apresentados de diversas formas, ou seja, tabelas, gráficos, figuras, 
quadros, etc., e devem aparecer próximos ao texto em que foram citados 
pela primeira vez.  

b) A fonte a ser utilizada na identificação e corpo desses elementos é Arial 10, 
tendo sua identificação numérica e título em negrito.  

c) Independente da forma de apresentação (tabelas, gráficos, figuras, 
quadros, etc.), a fonte de origem dos dados deve ser citada abaixo do título. 
Quando a fonte for o próprio autor do trabalho deve ser indicada conforme 
exemplo abaixo:  
 
Fonte: Autor (2019) 
 

d) As explicações do Manual de Orientações para Trabalhos Acadêmicos, 
disponível no Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  



 

2.1 Fundamentação teórica 

É a parte erudita do trabalho, e a importância deste item está relacionada com 

a necessidade de saber o que existe sobre o assunto na literatura correlata, citam-se 

estudos prévios e estes servirão como ponto de partida (base) para sua discussão 

que pode ser cada vez mais especificada/afunilada. O autor deve definir os teóricos 

pertinentes e a partir daí fundamentar seu trabalho. Para elaborar um referencial 

teórico consistente são necessários: amplo conhecimento dos fatores pertinentes, 

visão clara do problema e articulação lógica entre os diversos tipos de conhecimento 

utilizados. As fontes de pesquisa para a fundamentação teórica são variáveis: livros, 

bases de dados virtuais, documentos etc. É preciso ter cuidado na escolha das fontes 

de pesquisa, que precisam seguir critérios acadêmico-científicos.  

 

2. 2  Procedimentos metodológicos 

 

A descrição dos procedimentos metodológicos deve ser a mais detalhada 

possível. Deve ser redigida com os verbos no pretérito, considerando que se está 

relatando o que já foi feito. Deve incluir referencial teórico sobre a metodologia, o tipo 

de pesquisa, as variáveis, os instrumentos utilizados, a técnica de coleta, a tabulação 

e análise de dados de acordo com a especificidade do tema.  

 

 

 

Atenção  

a) Para o título do subcapítulo assuma a configuração - Digite o número e 
o título do capítulo - Vá até a janela de Estilo- selecione - Título 2 (os 
espaços já estão definidos conforme as normas da ABNT). 

 



2.3 Análise e discussão dos resultados 

 

Esta parte do artigo é designada a apresentar a interpretação dos resultados 

alcançados após a aplicação do método. Deve ser feita de forma direta, objetiva, 

sucinta e clara, apontando sua significância e sua relevância. É possível o uso de 

tabelas e figuras para apresentação dos resultados. Tem a finalidade de mostrar as 

relações existentes entre os dados coletados na pesquisa e seus significados. Nesta 

etapa, os resultados são interpretados, criticados, justificados e enfatizados. Discute-

se e compara-se com os resultados de pesquisa anteriores (se for o caso).  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta parte, o artigo apresenta as conclusões correspondentes aos objetivos 

ou hipóteses do trabalho, por meio de análises do conjunto do estudo realizado. O 

autor pode apresentar recomendações, além das conclusões, que poderão ser 

utilizadas em estudos no futuro. Uma boa conclusão possui: 

a) essencialidade – síntese marcante e interpretativa dos principais argumentos 

do estudo; 

b) brevidade – é concisa, convincente, arrematando o que se descreveu; 

c) personalidade – define o ponto de vista do autor. 

 

  

Observação: conforme orientação do professor orientador é possível ocorrer 

variações na forma como se distribuem os tópicos (títulos e subtítulos) que compõe 

o artigo científico. 

 



REFERÊNCIAS 

 

O título deve ser centralizado e com 1 espaço de 1,5 entrelinhas em branco 

após o título. 

As letras do título REFERÊNCIA são todas maiúsculas e em negrito. Esta parte 

do artigo apresenta as referências do material utilizado na pesquisa, como livros, 

documentos, conteúdos de sites etc. Para a correta identificação das referências, 

observar as orientações da ABNT (NBR 6023). APÊNDICE A – TÍTULO 

 

Atenção: 

a) Para configurar e ordenar alfabeticamente as referências: 

1. Selecione todas as referências, e clique com o botão direito do 
mouse – selecione parágrafo. Faça a seleção conforme a tela 
seguinte. 

 

2. Com as referências selecionadas, clique no ícone  na aba Página inicial, 
abrirá a janela Classificar – clique em OK, isso colocará as referências 
em ordem alfabética. 

3. O tamanho da fonte é 12; 

4. O espaçamento das referências deve ser simples e com o texto 
justificado somente à esquerda.  

 



APÊNDICE A – TÍTULO  

O título deve ser centralizado e com 1 espaço de 1,5 entrelinhas em branco 

após o título. 

 

ANEXO A -TÍTULO 

O título deve ser centralizado e com 1 espaço de 1,5 entrelinhas em branco 

após o título. 

 


