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ESCRITA E FORMATAÇÃO 
 A maioria dos erros relacionados à uma monografia de um TCC são 
erros de digitação, gramaticais ou formatação, que poderia ser superados 
utilizado os recursos automáticos dos editores de texto. 

 Tanto em Word como em LaTeX é possível automatizar muitas partes do 
texto, como numeração de figuras, referências cruzadas, notas de rodapé, 
sumário e bibliografias. Portanto, é fundamental aplicar todos estes recursos. 

 Após realizar a escrita, é essencial utilizar no mínimo os corretores 
ortográficos automáticos das ferramentas, que reduzem a maior parte dos erros 
básicos de digitação e ortografia. No entanto, é aconselhável buscar uma 
revisão posterior da parte gramatical com profissionais que realizam este 
trabalho antes de enviar para a banca, de modo que tanto o aluno quanto o seu 
orientador e a banca poderão focar nas contribuições técnicas relacionadas ao 
conteúdo do trabalho. 

 

CONTEÚDO 
 É comum surgirem questionamentos referentes ao conteúdo para ser 
inserido no corpo do texto, como por exemplo: 

• Quantas páginas são necessárias? 
• O que pode ser incluído na revisão bibliográfica? 
• O que precisa ser descrito nas conclusões? 

 Estas perguntas precisam ser respondidas pelo aluno e seu orientador 
em conjunto. Porém neste documento, serão apresentadas algumas sugestões 
e informações que poderão facilitar a obtenção destas respostas. 

 O primeiro entendimento necessário para a escrita da monografia é 
sobre o perfil dos leitores esperados do trabalho. Todo o conteúdo será 
direcionado para estes leitores, que são, primeiramente a banca, e futuramente 
os alunos de graduação que possivelmente continuarão trabalhando no mesmo 
tema ou em temas relacionados. Desta forma, a seguir serão descritos o que 
precisa estar inserido e como escrever cada parte do trabalho, dividido em: 
Resumo, Introdução, Revisão Bibliográfica, Metodologia, Resultados e 
Conclusão, não necessariamente com estes mesmos títulos. 

 

RESUMO 
 Deve conter claramente todo o conteúdo do trabalho (Introdução, 
Revisão Bibliográfica, Metodologia, Resultados e Conclusão) de forma sucinta 
e objetiva. 

Por esta razão, este é o último tópico que precisa ser concluído. 
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INTRODUÇÃO DO TRABALHO 
 Este tópico deve incluir a contextualização do problema e as 
justificativas que motivaram à escolha do tema.  

 Ainda neste capítulo, é aconselhável adicionar subseções que orientem 
o leitor rapidamente quanto ao trabalho, como Objetivo, Objetivos Específicos e 
Organização do trabalho. 

Objetivo (ou Objetivo Geral) 
 O objetivo pode ser um único parágrafo determinando precisamente o 
foco do trabalho. Neste parágrafo, não é aconselhável detalhar metodologias 
ou resultados esperados, que poderão ser descritos em outros lugares do texto 
e evitarão confundir o objetivo. 

Objetivos Específicos 
 Os objetivos específicos podem ser elencados em tópicos (com 
numeradores ou marcação) de modo que cada um deles sejam metas 
necessárias para alcançar o objetivo geral. Cada meta está relacionada a 
metodologia do trabalho e também poderá ser explorada nas conclusões. 

Organização do trabalho 
 A introdução pode ser encerrada com esta seção que poderá descrever 
brevemente o conteúdo de cada capítulo do trabalho. 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 Este capítulo deve ser composto pela descrição do estado da técnica 
relacionado sobre o assunto. Ou seja, todos os artigos científicos, produtos 
tecnológicos em desenvolvimento ou no mercado e patentes relacionados ao 
objetivo do trabalho. 

 É aconselhável evitar acrescentar fundamentações teóricas, 
principalmente, se forem facilmente encontrada em livros ou artigos. Por 
exemplo, não há necessidade de explicar teorias ou métodos fundamentais 
(como lei de Faraday, cálculos de campos em circuitos magnéticos, junção PN 
de diodos, conversão fotovoltaica, matriz energética, etc.). Se necessário, pode 
ser mais útil referenciar todos os livros e artigos que contenham a base teórica 
para o trabalho. Caso seja muito importante explicar um determinada teoria e 
seja escassa de referências bibliográficas, esta pode ser explicada neste 
capítulo. A intenção em evitar este tipo de conteúdo é de tornar o trabalho mais 
sucinto e focado na contribuição principal. 

METODOLOGIA 
 Todas as teorias, métodos, softwares e equipamentos que forem 
utilizados para alcançar o objetivo principal devem ser detalhados neste 
capítulo. 
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 Também devem ser detalhadas todas as etapas realizadas, lembrando 
de manter um vínculo com os Objetivos Específicos descritos no capítulo de 
Introdução. 

 

RESULTADOS 
 Este é um capítulo fundamental para avaliar a qualidade do trabalho de 
conclusão de curso. Podem ser resultados de simulação ou experimentais de 
acordo com o objetivo elencado inicialmente. Caso hajam muitos resultados, 
estes podem ser divididos em diferentes capítulos para melhorar a organização 
e a apresentação. 

 Novamente, é importante manter uma ligação dos resultados também 
com os objetivos específicos. Ou seja, os resultados precisam deixar claro se 
os objetivos foram alcançados ou não. 

 

CONCLUSÕES 
 Este capítulo pode descrever resumidamente todos os resultados 
alcançados para cada objetivo específico. O leitor que desejar saber sobre os 
resultados com maior profundidade pode verificá-los no capítulo anterior. 
Portanto, não é necessário apresentar tabelas ou figuras neste capítulo a 
menos que seja uma tabela fundamental para resumir os resultados e não 
sejam repetidas nos capítulos anteriores.  

Ao final da conclusão, é aconselhável descrever em tópicos sugestões 
de trabalhos futuros, que poderão ser utilizados para aqueles que desejarem 
dar continuidade no mesmo tema. 

 

ANEXOS E APÊNDICES 
Anexos são materiais editados pelo autor, que ficariam muito extensos 

no corpo do texto, como por exemplo códigos, esquemáticos ou layouts. 

Apêndices são materiais de terceiros, que podem ser muito importantes 
para o entendimento do trabalho, como por exemplo datasheets, tabelas ou 
quaisquer materiais não produzidos pelo autor. 

 

 

 

 

 


