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1. APRESENTAÇÃO 

 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso de Educação Física da UFVJM, 

Licenciatura e Bacharelado, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se de 

atividade curricular, devendo ser elaborado em consonância com os princípios e as diretrizes 

estabelecidas pela instituição e sob orientação de um professor da UFVJM. Trata-se de uma 

atividade acadêmica obrigatória e condição imprescindível à obtenção do diploma de 

graduação. 

 

A elaboração do trabalho implica a escolha de um tema necessariamente relacionado às 

disciplinas desenvolvidas pelo estudante durante o seu curso. A linguagem deve seguir os 

padrões acadêmicos formais e toda informação e discussão devem ser sustentadas pelas 

referências. O desenvolvimento do TCC representa um momento em que o estudante 

demonstra as competências e habilidades desenvolvidas durante o curso em um projeto de 

caráter investigativo, crítico e reflexivo. Ele deve possibilitar ao aluno revelar seu domínio da 

área de Educação Física e sua capacidade de pesquisar, discutir e apresentar soluções criativas 

e inovadoras para os problemas encontrados em sua área de atuação profissional.  

 

As diretrizes aqui apresentadas foram elaboradas sob a luz da Resolução n° 22/2017 do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri que estabelece as normas para os trabalhos de conclusão dos cursos 

de graduação da referida instituição de ensino.  O documento tem como finalidade auxiliar 

alunos e professores no processo de desenvolvimento e orientação das atividades. Espera-se 

que este material contenha as informações básicas acerca do desenvolvimento das disciplinas 

Métodos de Pesquisa em Educação Física (sexto período) e Trabalho de Conclusão de Curso 

(8º período).  
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2. CARACTERÍSTICAS DO TCC 

 

Conforme consta na Resolução N° 22/2017 do CONSEPE, o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) é uma atividade acadêmica que consiste na sistematização, registro e apresentação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos, produzidos na área do Curso, como resultado 

do trabalho de pesquisa, investigação científica e extensão. O TCC tem por finalidade 

estimular a curiosidade e o espírito questionador do acadêmico, fundamentais para o 

desenvolvimento da ciência. O TCC poderá ser elaborado individualmente ou em duplas. 

Serão aceitos trabalhos desenvolvidos na forma de monografia, projeto de iniciação científica 

ou artigo científico completo. Independente da forma escolhida, todos os projetos de TCC que 

envolvam seres humanos e/ou risco à integridade física e moral do(s) sujeito(s) da pesquisa, 

não poderão ser iniciados antes da aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFVJM. 

 

2.1. Trabalho monográfico 

 

Trabalho científico revestido de características especiais que aborda um único assunto ou 

único problema, com um tratamento específico. O trabalho monográfico poderá ser feito de 

forma direta (experimental ou descritiva) ou de forma indireta (documental ou bibliográfico). 

Os relatos de experiência se enquadram nessa categoria e também devem ter fundamentação 

teórica e reflexões acadêmicas em relação à temática desenvolvida. 

 

2.2. Projeto de iniciação científica 

 

Projeto de iniciação científica que tenha sido concluído e devidamente registrado nos órgãos 

de pesquisa UFVJM. 

 

2.3. Artigo científico 

 

Trabalho científico submetido a periódico integrante do sistema Qualis. Neste caso o 

professor orientador e o aluno devem ser autores do artigo submetido. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO TCC 

 

O acompanhamento, organização e supervisão das atividades de TCC serão feitos pelos 

professores responsáveis das disciplinas “Métodos de Pesquisa em Educação Física” e 

“Trabalho de Conclusão de Curso”, respectivamente no sexto e no oitavo períodos. Essas 

disciplinas serão estruturadas em forma de aulas expositivas e seminários para a discussão 

sobre os projetos em desenvolvimento.  

 

Assim como as demais disciplinas do curso, será exigida a frequência mínima de 75% da 

carga horária total e um aproveitamento de 60% nos pontos distribuídos. 

 

3.1. Métodos de Pesquisa em Educação Física (sexto período) 

 

As atividades dessa disciplina serão de fundamental importância para o resultado final do 

trabalho desenvolvido. Nesta fase os objetivos principais são:  

 Definição do professor orientador; 

 Delimitação do tema e do problema de estudo; 

 Elaboração do projeto de pesquisa. 

 

3.2. Trabalho de Conclusão de Curso (Oitavo período) 

 

O objetivo principal da disciplina é dar o suporte ao aluno no processo de execução e 

apresentação do projeto de pesquisa. Espera-se que a disciplina seja um espaço de debate e 

trocas de ideias que auxiliem os alunos no processo de discussão dos resultados encontrados, 

assim como uma oportunidade para a preparação da apresentação oral do TCC para a banca 

avaliadora.  
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4. PROFESSOR ORIENTADOR 

 

O professor orientador tem a função de auxiliar o aluno no direcionamento do seu trabalho, 

motivando-o e acompanhando-o na elaboração e execução de seu projeto, sem, entretanto, 

desenvolver partes do trabalho para o aluno. 

 

O orientador deve ser preferencialmente membro do corpo docente do curso de Educação 

Física da UFVJM. Porém, professores de outros Departamentos da UFVJM podem 

desenvolver essa função. Recomenda-se que este professor tenha afinidade com o tema de 

TCC escolhido. Havendo a necessidade e a concordância do orientador o projeto poderá ter 

um coorientador.  

 

Cada professor poderá orientar no máximo três trabalhos, simultaneamente. No ANEXO C 

deste manual apresentamos a relação de professores orientadores do Departamento de 

Educação Física e as suas respectivas áreas de interesse para o desenvolvimento de projetos: 

 

São funções do orientador: 

- Orientar o acadêmico na elaboração, desenvolvimento e redação do TCC; 

- Zelar pelo cumprimento de normas e prazos estabelecidos; 

- Indicar o co-orientador, quando for o caso; 

- Juntamente com a comissão de TCC, participar da instituição das bancas 

examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 

- Diagnosticar problemas e dificuldades que estejam interferindo no desempenho do 

acadêmico e orientá-lo na busca de soluções; 

- Agir com discrição na orientação do acadêmico, respeitando-lhe a personalidade, as 

limitações e suas capacidades; 

- Manter o docente responsável pela disciplina TCC ou a Coordenação do Curso 

informado, oficialmente, sobre qualquer eventualidade nas atividades desenvolvidas pelo 

orientado, bem como solicitar do mesmo, providências que se fizerem necessárias ao 

atendimento do acadêmico; 

- Solicitar a intervenção do Colegiado do Curso em caso de incompatibilidade entre 

orientador e orientado.  
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A formalização do professor orientador de TCC é feita por meio da assinatura da “Carta de 

Aceite de Orientação” (ANEXO A), onde o aluno apresenta seus dados, define o nome do 

orientador e o tema do seu projeto de pesquisa.  

 

Cabe também ao professor orientador a liberação para que o trabalho seja apresentado 

oralmente para a banca avaliadora nas datas estabelecidas pela coordenação geral do TCC. 

Para isso, no ato da entrega das cópias a serem avaliadas os alunos deverão apresentar a 

“Ficha de Avaliação e Liberação do Orientador” (ANEXO B), devidamente assinada pelo 

orientador. 
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5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

O sistema de avaliação do TCC será estruturado em dois momentos distintos: a avaliação do 

trabalho escrito e a apresentação, seguida de arguição perante banca avaliadora. Após essa 

avaliação os alunos poderão ser classificados em três grupos: aprovados, pendentes ou 

reprovados. 

Para composição da nota final do trabalho de conclusão de curso e da nota na disciplina de 

TCCII os pontos serão distribuídos do seguinte modo: 

 60 pontos no trabalho escrito 

 20 pontos na apresentação 

 10 pontos atribuídos pelo orientador  

 10 pontos pela participação na disciplina de TCCII 

 

5.1. Trabalho Escrito 

 

O trabalho deve se apresentar dentro de um padrão de formatação de acordo com as normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 

O texto deve ser escrito de acordo com as normas técnicas de documentação, com 

objetividade e clareza. A objetividade, o vocabulário e a correção gramatical são 

fundamentais. Quanto à objetividade, devem-se evitar expressões como “eu acho” ou “eu 

penso”. É recomendável utilizar a forma impessoal, evitando a primeira pessoa. Os textos do 

TCC muitas vezes podem apresentar vocabulários específicos, trazendo terminologias 

próprias de cada área, no entanto deve-se preservar a clareza para que o leitor leigo possa 

compreender as ideias expostas. As citações também enriquecem o texto, dando a ele caráter 

de legitimidade baseado em trechos do texto dos autores que fundamentaram a execução do 

TCC. Também é importante observar a correção gramatical ao longo do texto e, se possível, 

fazer uma minuciosa revisão de ortografia, concordância e pontuação.  

 

Observadas estas características e atentando-se para a coesão e a coerência entre as idéias, é 

possível realizar a confecção do texto científico do TCC, apresentando explicações claras e 

favorecendo a compreensão das idéias pelos leitores. 
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5.2.  Apresentação 

 

A banca avaliadora do TCC será constituída de 03 (três) membros e um suplente, sendo o 

orientador membro nato e presidente desta banca. Cabe à comissão organizadora do TCC, 

juntamente com o (a) orientador (a) a formação e convite aos membros avaliadores. Sempre 

que possível, os avaliadores serão definidos levando-se em consideração a proximidade entre 

a sua formação específica e o tema do TCC. O professor orientador poderá sugerir nomes e 

convidados para a composição da banca avaliadora. Entre os membros da banca, pelo menos 

um dos participantes deverá, obrigatoriamente, ser professor do Departamento de Educação 

Física da UFVJM. Os membros da banca avaliadora terão total autonomia no processo de 

avaliação. Cabendo a esta a decisão final de aprovação ou não do trabalho apresentado. 

 

Conforme consta no Art. 15, Parágrafo único, da Resolução 22/2017 do CONSEPE: A 

Comissão Examinadora deverá ser composta por:  

I. Orientador e dois docentes; 

II. Orientador, um docente e um servidor Técnico-Administrativo; 

III. Orientador, um docente e um profissional com titulação igual ou superior a 

graduação. 

 

Cada trabalho será apresentado no tempo máximo de 20 minutos, seguidos de mais 30 

minutos de arguição pelos membros da banca. A ordem e distribuição do tempo entre os 

avaliadores serão definidas pelo coordenador da banca ou acordada entre os seus membros.  

 

Para os trabalhos realizados em dupla, a apresentação da monografia será feita por apenas um 

dos componentes, de acordo com sorteio prévio realizado pelo professor da disciplina de 

TCC. O aluno sorteado não poderá transferir a apresentação para o colega. O outro 

componente da dupla ficará a cargo da arguição. Este também não poderá transferir a 

arguição para o colega. A nota da apresentação e da monografia escrita será a mesma para a 

dupla, independente do desempenho na apresentação e na arguição. Explicita-se que o 

conteúdo dessa apresentação deverá ser uma síntese do trabalho desenvolvido. Será 

obrigatória a presença dos autores do trabalho durante a apresentação do TCC, caso algum 

dos alunos não compareça, a banca será remarcada. 

 

Após a defesa oral os membros da banca se reunirão em local reservado para discussão e 
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definição do resultado final. O resultado final será comunicado aos alunos avaliados e uma 

ata de defesa será assinada. 

 

Ao final, o TCC poderá ser classificado em três situações: 

 

Aprovado: trabalho aprovado na íntegra. 

 

Pendente: o trabalho atende as exigências mínimas, mas necessita de correções e ajustes. 

Nesse caso, o acadêmico deverá promover as correções e entregá-las ao responsável pela 

disciplina TCC, com a declaração do orientador de que as mesmas foram devidamente 

efetuadas. 

 

Reprovado: caso o TCC seja reprovado, o acadêmico deverá refazê-lo ou desenvolver novo 

trabalho, submetendo-o à avaliação dentro do prazo de integralização do curso, mediante 

renovação semestral da matrícula. 

 

Após a aprovação, uma cópia digital da versão final em PDF deverá ser encaminha ao 

professor da disciplina TCC. 
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6. NORMAS DE ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

A formatação da monografia do Curso de Educação física da UFVJM segue, prioritariamente, 

o Manual de Normalização da UFVJM e as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas).  

 

Observadas estas características e atentando-se para a coesão e a coerência entre as ideias, é 

possível realizar a confecção do texto científico do TCC, apresentando explicações claras e 

favorecendo a compreensão das ideias pelos leitores. 

 

 

6.1. Apresentação Gráfica da Monografia 

 

6.1.1. Papel 

 

A digitação deverá ser em papel branco, formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm), sempre no anverso 

(frente) das folhas, tendo como única exceção a folha de rosto, onde, opcionalmente, deve ser 

colocada no verso a ficha catalográfica do trabalho. 

 

6.1.2. Fonte 

 

Quanto ao tipo de fonte, fica definido que deverá ser utilizada a Times New Roman. Ela 

deverá ser utilizada para todo o trabalho, incluindo notas de rodapé, citações e titulações. 

O tamanho da fonte deverá ser 12 para o desenvolvimento do texto e 10 para citações longas 

(mais de três linhas), paginação, notas de ilustração, rodapé e outras notas. A impressão do 

trabalho deverá ser em cor preta. Somente poderão ser utilizadas cores para as ilustrações.  

 

6.1.3. Espaçamento 

 

O texto de todo o trabalho deve ser digitado com espaço de entrelinhas 1,5 (um e meio). As 

citações longas e as notas de rodapé deverão ser digitadas com espaço simples nas entrelinhas, 

dentro do corpo do trabalho.   

Fora do corpo do trabalho, as referências, a ficha catalográfica, as legendas de ilustrações, as 

tabelas e a nota de apresentação da folha de rosto deverão ser digitadas com espaço simples. 
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6.1.4. Parágrafo 

 

São apresentadas duas opções e, de acordo com escolha do autor, deverá a opção escolhida ser 

utilizada até o final do trabalho. Os dois tipos de parágrafos são: o tradicional e o moderno. 

 

6.1.4.1. Parágrafo tradicional 

 

No parágrafo tradicional, o texto inicia-se a 2,0 cm da margem esquerda e não deve dar 

espaço entre um parágrafo e outro. Entre os títulos das seções e subseções e o texto, usar um 

espaço de 1,5.  

 

6.1.4.2. Parágrafo moderno  

 

No parágrafo moderno, todo o texto é alinhado à esquerda e o início de cada parágrafo é 

marcado com um espaço de 1,5. Entre os títulos das seções e subseções e o texto, também 

deve usar um espaço de 1,5. 

 

6.1.5. Paginação e margem 

 

Para o trabalho acadêmico, todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas, 

sendo que a numeração deve ser colocada a partir da primeira página textual, normalmente a 

introdução, em algarismos arábicos sequencialmente até o último elemento pós-textual, no 

canto superior direito da folha.  

 

A margem a ser utilizada foi padronizada pela ABNT com as seguintes medidas: margem 

superior e esquerda com 3,0 cm e inferior e direita com 2,0 cm. 

 

6.1.6. Títulos das seções e subseções 

 

Os títulos das seções e subseções devem ser separados do texto por um espaço de 1,5 de 

entrelinhas, tanto do texto anterior quanto do texto posterior. Não se pode usar pontuação no 

final do título da seção ou subseção.  

 

Os títulos de seções que não possuírem numeração deverão ser colocados centralizados em 

relação à página. Exemplos: listas de ilustrações, sumário, resumo, agradecimentos, anexos, 

referências, índice e outros. 
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6.1.7. Numeração das seções 

 

A numeração de uma seção deverá preceder o título da seção, sendo alinhada à esquerda e 

separada do título por um espaço duplo. As numerações das seções e subseções devem ser 

sempre progressivas, mas é aconselhável não criar uma divisão muito extensa para não 

prejudicar a diagramação e evitar possíveis confusões na leitura da numeração. 

 

De acordo com a NBR 6024, a sistematização do conteúdo do trabalho deve adotar a 

numeração progressiva para as seções do texto: os títulos das seções primárias devem iniciar 

em folha distinta e destacam-se gradativamente os títulos de todas as seções, utilizando 

recursos de negrito, itálico, grifo, caixa-alta ou outro. Uma vez definido qual recurso usar para 

destaque das seções, este deverá ser empregado em todo o trabalho. 

 

6.1.8. Ilustrações 

 

A ilustração objetivamente deve ser utilizada para explicar e entender um texto.  Por esse 

motivo, deve ser colocada o mais próxima do texto a que se refere; deve estar centralizada na 

página e se enquadrar nas mesmas margens do texto. São consideradas ilustrações: 

fotografias, desenhos, gravuras, mapas, modelos, esquemas, gráficos, quadros e outros. Todas 

as ilustrações devem ser relacionadas em lista própria colocada antes do sumário e seu título 

centralizado. A página da lista de ilustrações deve ser contada, porém não numerada.  

 

6.1.8.1. Figura 

 

Neste manual “figura” representa todos os tipos de ilustrações, com exceção de tabela e 

gráfico. Dentro do texto, a figura deve ser indicada no singular seguida por numeração 

sequencial em arábico. É opcional o uso da palavra ou sua forma abreviada, mas, uma vez 

selecionada a opção, deverá manter o padrão em todo o texto. Exemplo: Figura 8 ou Fig. 8, 

que pode ser indicada entre parênteses no final da frase (FIGURA 8) ou (FIG. 8). Deve ser 

digitada em tamanho 10. 

Exemplo: 

Figura 1: O ensino do esporte coletivo pelo modelo pendular baseado em conceitos de Bayer 
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Fonte: (DAOLIO, 2000) 

 

 

6.1.8.2. Gráficos 

 

Os gráficos têm os mesmos princípios e recomendações das figuras. Contendo informações de 

cunho representativo, o gráfico deve ser utilizado de maneira que sua interpretação não 

necessite de outras explicações. Quanto a sua indicação no texto, o termo gráfico aparece sem 

destaque seguido do número de ordem em arábico.  

 

A descrição deve aparecer na parte superior precedida da palavra Gráfico e seu número 

arábico sequencial, com o título e demais informações que auxiliem na sua interpretação. 

Deve ser digitada em fonte tamanho 10, com espaço simples. 

 

 

Dentro do texto, é opcional o uso da palavra ou sua forma abreviada, mas, uma vez 

selecionada a opção, deverá manter o padrão em todo o texto. Exemplo: Gráfico 1 ou Gráf. 1, 

que pode ser indicada entre parênteses no final da frase (GRÁFICO 1) ou (GRÁF. 1). 
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Exemplo: 
Gráfico 1 – Percentual dos locais de lesões em jogadores de futebol brasileiros 

 

Fonte:  

 

 

6.1.8.3. Tabelas 

 

As tabelas são instrumentos utilizados para apresentar os dados tratados estatisticamente, 

contendo como objetivo a apresentação de resultados numéricos. A norma de apresentação 

tabular padroniza conceitos e procedimentos para aplicação e elaboração de tabelas de dados 

numéricos e indica o uso de documentos complementares de entidades normativas para 

completar o texto. 

 

Exemplo: 

Tabela 1 – Resultado das variáveis de composição corporal nos momentos pré e pós-treinamento com pesos 

 Pré-treinamento Pós-treinamento 

Massa corporal (kg) 70,7+12,5 69,2+12,1 

Estatura (cm) 159,5+5,5 159,5+5,5 

IMC (kg/cm
2
) 27,7+4,8 27,4+4,7 

Gordura Corporal (%) 43,0+4,6 43,0+5,0 
 

 

As principais recomendações para elaborar uma tabela são: 
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 As tabelas devem ser numeradas sequencialmente conforme apresentada no trabalho. 

 Cada coluna deve conter a indicação dos dados do conteúdo existente. 

 As disposições dos dados na tabela devem permitir a comparação entre si, de modo a 

ressaltar as relações existentes com destaque para que ela se torne auto-explicativa, 

dispensando a consulta ao texto. 

 As células devem conter dados quantitativos dos fatos observados. 

 É recomendável que a localização da tabela fique junta ou próxima ao texto a que se 

refere, podendo ser colocada como anexo no final do trabalho. 

 Não pode ficar nenhuma célula vazia; as células sem dados devem ser preenchidas por 

símbolos padrões. 

 O título deve ser colocado na parte superior seguido do número em arábico a que 

corresponde a tabela. 

 As fontes e notas devem vir abaixo da tabela, digitadas em tamanho de fonte 10, como 

definido neste manual. 

 O cabeçalho deve ser separado por linha horizontal, mas os dados não podem ter 

linhas horizontais de separação entre eles; a linha inicial e final da horizontal deve ser 

destacada. 

 A tabela não pode ter linha vertical para o seu fechamento, mas pode ter linhas 

verticais internas para separar os dados. 

 Nos casos em que a tabela for mais larga que a página na vertical, poderá ser colocada 

no trabalho, na horizontal. 

 

6.1.8.4. Quadros 

 

Têm os mesmos princípios e recomendações das tabelas, diferindo quanto à indicação do tipo 

indicado como Quadro. O conteúdo do quadro corresponde às informações qualitativas que 

são apresentadas na maioria das vezes em forma textual, distribuídas em linhas e colunas.  

 

6.2. Estrutura da monografia 

 

6.2.1. Elementos pré-textuais:  
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São os elementos que antecedem o texto propriamente dito. São contados para numeração a 

partir da Folha de Rosto, mas os números não aparecem. Devem ser colocados na seguinte 

ordem: 

 Capa padrão (ver modelo anexo D) 

 Folha de Rosto padrão (ver modelo anexo D) 

 Errata (opcional) 

 Folha de Aprovação padrão (ver modelo anexo D) 

 Dedicatória (opcional) 

 Agradecimentos (opcional) 

 Epígrafe (opcional) 

 Resumo: Resumo é elemento obrigatório que consiste em uma breve síntese da 

pesquisa, com informações relativas ao problema ou objeto de estudo, objetivos, 

metodologia, resultados e conclusões (máximo de 350 palavras, escrito em parágrafo 

único e espaçamento simples).  

 Abstract: resumo em língua estrangeira (opcional) 

 Lista(s) de tabelas ou ilustrações (opcional): Trata-se de lista(s) com os títulos das 

tabelas ou ilustrações e respectivas páginas. 

 Sumário: consiste na enumeração das principais divisões, seções e outras partes do 

trabalho, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede, devendo ser 

acompanhado do respectivo número da página.  

 

6.2.2. Elementos textuais ou texto:  

 

Constituído de três partes fundamentais: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. 

INTRODUÇÃO: É a parte inicial do trabalho, compreendendo os seguintes elementos: 

contextualização, delimitação do estudo, objetivos, justificativa/importância do estudo, 

questões ou hipóteses, metodologia (no caso de pesquisa teórica) e organização do estudo.  

 

DESENVOLVIMENTO: É a parte principal do trabalho, onde são apresentados:  

a) Referencial ou embasamento teórico (ou Revisão de Literatura), podendo ser 

discutido em tópicos ou capítulos.  
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b) Metodologia utilizada (no caso da pesquisa teórico-empírica): Explicação e 

justificativa do tipo de pesquisa, dos instrumentos a serem utilizados para a coleta 

de dados, da escolha da amostra e local. 

 

c) Análise e discussão dos dados (quando se tratar de pesquisa teórico-empírica).  

 

CONCLUSÃO: parte final do texto, onde são retomados os objetivos do estudo e as 

principais idéias e conclusões. É também um espaço para as críticas e eventuais sugestões do 

autor.  

 

6.2.3. Elementos pós-textuais:  

 

São os elementos posteriores à apresentação do texto.  

 

Referências: Relação com os dados de identificação das fontes de pesquisa (livros, artigos, 

internet, anais de congressos etc.), em ordem alfabética por sobrenome do autor, seguindo 

as normas da ABNT. 

 

Apêndice e Anexos: Elementos opcionais suplementares, que servem para esclarecer, 

documentar ou ilustrar o estudo. “[...] são identificados por letras maiúsculas consecutivas, 

travessão e pelos respectivos títulos.” 

 

Autorização para reprodução: (elemento obrigatório, ver modelo anexo D contém a 

autorização para reprodução com data, assinatura do(s) autor(ES) e endereço para contato. 

 

 

6.3. Referências  

 

Na elaboração de qualquer trabalho acadêmico, são necessárias fontes de consulta. Dentre o 

material selecionado (livros, periódicos, jornais, dicionários, internet etc.), aquele que for 

efetivamente utilizado para a construção do trabalho deve vir identificado através de normas 

específicas. Conforme a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), NBR 6023: 

2002a, referência é o “Conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um 

documento, que permite sua identificação individual.” 
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As referências servem para orientar o leitor quanto à origem do documento utilizado no 

trabalho e devem conter os elementos essenciais para sua identificação. A ABNT exige que o 

recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico), utilizado para o destaque, seja uniforme para 

todas as referências de um mesmo documento. 

 

A seguir, alguns exemplos de referências mais utilizadas e seus elementos essenciais: 

 

 
6.3.1. Livros:  

 

Autor (es), título (em destaque), subtítulo (se houver), edição, local (cidade), editora e ano da 

publicação. 

Exemplo: 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca central. Normas para 

apresentação de trabalhos. 5 ed. Curitiba: Ed. da UFPR, 1995. 

 

6.3.2. Capítulo de livro1 de coletânea de artigos:  

 

Autor, título do capítulo. In: referência completa do livro do qual foi extraído o capítulo. 

Exemplo:  

FERNANDES, F. O folclore de uma cidade em mudança. In: OLIVEIRA, P. S. (org.) 

Metodologia das ciências humanas. São Paulo: Hucitec, 1998. p. início-fim. 

 

6.3.3. Revistas:  

 

Autor, título, nome da revista (em destaque), local, volume, fascículo ou número, páginas 

inclusivas (início e fim), data. 

Exemplo 

SILVA, S.A.P.S. A pesquisa qualitativa em Educação Física, Rev. Paul. Educação Física, 

São Paulo, v.10, n.1, p. 87-98, jan./jul. 1996.  

 

 

                                            
1
 É o caso de um livro organizado por um ou dois autores, que compreende diversos capítulos, cada 

qual de uma autoria diferente. 
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6.3.4. Jornal:  

 

Autor, título, jornal (em destaque), local de publicação, data, seção (caderno ou fascículo) e 

página.  

 

Exemplo; 

CEZIMBRA, C. O perfil do praticante de ginástica. O Globo, Rio de Janeiro, 23 jun. 2000. 

Jornal da Família, p.3. 

 

 

 

6.3.5. Internet:  

 

Informações em meio exclusivamente eletrônico. Seguir padrões anteriores (autor, título do 

trabalho e demais informações, dependendo do caso) e acrescentar:  

Disponível em: <http://www.cev.org.br/biblioteca.html>. Acesso em: 10 set. 2000. 

 

6.4. Citações 

 

Uma das características mais marcantes de um trabalho científico é a utilização de citações no 

corpo do texto. A citação é a informação ou idéia retirada dos documentos (fontes) 

pesquisados que serve para esclarecer, ilustrar, fundamentar ou sustentar o que está sendo 

afirmado.  

 

Existem várias formas de se fazer citações, dentre elas, destacam-se: 

 

6.4.1. Direta 

 

Quando é extraído um trecho literal, copiado fielmente do original. Neste caso é obrigatório 

colocar sobrenome, ano da obra e número da página.  

As citações diretas podem ser de dois tipos, conforme o número de linhas: 

 

6.4.1.1. Citações com até três linhas:  

 

Aparece incorporada ao texto, entre aspas. 
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Exemplo: Daolio (1995, p.32) reforça que as regras, normas e valores de uma sociedade estão 

inscritos no corpo. Sendo assim, “Atuar no corpo implica atuar sobre a sociedade na qual esse 

corpo está inserido.”   

 

6.4.1.2. Citações com mais de três linhas:   

 

Devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor e 

espaçamento simples. Não há necessidade de colocar entre aspas. 

Exemplo: Conforme Betti (1998, p.43):  

[...] no campo da cultura corporal, a atuação da mídia é crescente e decisiva na 

construção de novos significados e modalidades de entretenimento e consumo. [...] 

Os alunos tomam contato precocemente com práticas corporais e esportivas do 

mundo adulto. 

Obs.: Utilizar [...] no caso de omissões. 

 

6.4.2. Indireta:  

 

Quando a idéia do autor é reproduzida com outras palavras, sem modificar o sentido. 

Coloca-se sobrenome e ano da obra.  

Se o sobrenome do autor vier incorporado à frase, utilizam-se letras maiúsculas e minúsculas 

(exemplo a).  

Exemplo a: Costa (2000) afirma que o professor de Educação Física tem um promissor 

mercado de trabalho, em ritmo inverso ao desemprego em outras áreas. 

Já, se o sobrenome vier entre parênteses, deve ser todo escrito em letras maiúsculas (exemplo 

b):  

Exemplo b: O professor de Educação Física tem um promissor mercado de trabalho, em ritmo 

inverso ao desemprego em outras áreas (COSTA, 2000). 

 

6.4.3. Citação de citação:  

 

Deve ser evitada, mas é utilizada quando se quer extrair uma citação feita pelo autor do 

documento, ou seja, secundária. Normalmente é usada quando não se tem acesso à fonte 

original. Neste caso, colocar o nome do autor original (citado) e utilizar citado por (ou apud) 

nome do autor da obra consultada (do livro ou artigo que está sendo lido). 
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Ex.: Attali, apud Mc Laren (1999), delineia um dos aspectos desta preocupação com o corpo: 

“Indivíduos em todos os lugares nas regiões privilegiadas do mundo estão aderindo ao culto 

do saudável e do bem-informado.” (p. 23) 
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ANEXO A - CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 
 

Assumo o compromisso de orientar o(s) aluno(s) abaixo relacionado(s), do curso de Educação Física 

no desenvolvimento do Projeto e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), para tanto, comprometo-me 

a: 

 Dedicar-me, com zelo e profissionalismo, às atividades de orientação exigidas pela Comissão 

Supervisora do TCC;  

 Orientar o acadêmico na elaboração, desenvolvimento e redação do TCC; 

 Incentivar o aluno ao estudo e a produção do conhecimento científico; 

 Agir com discrição na orientação do acadêmico, respeitando-lhe a personalidade, as 

limitações e suas capacidades; 

 Avaliar a evolução das competências individuais do aluno ao longo do desenvolvimento do 

TCC 

         

Aluno (a): 

 

Tema: 

 

Orientador (a) 

 

Assinatura: 

 

Data: 

____/____/____ 
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ANEXO B - FICHA DE AVALIAÇÃO E LIBERAÇÃO DO 

ORIENTADOR 

 

 
TEMA  

ALUNO (A)  

CRITÉRIOS  PONTOS 

Cumprimento de cronograma  

Cumprimento de tarefas  

Evolução das competências individuais  

Realização das correções  

Postura e senso críticos  

Capacidade de síntese  

 Iniciativa  

Outros:  

 

PARECER:  

 

 

 

 
TOTAL  

Declaro, para fins de liberação de TCC que o aluno acima cumpriu as exigências mínimas sob 

minha orientação, estando liberado para a apresentação oral perante a banca avaliadora. 

Orientador (a) 

 

Assinatura: 

 
Data: ____/____/____ 
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ANEXO C - ÁREA DE INTERESSE DOS ORIENTADORES 
 

 

 

PROFESSOR ÁREA 

Claudia Mara Niquini 

 Estudos Socioculturais em Educação 

Física; Processos formativos e 

pedagógicos em Educação Física; 

Aspectos didáticos-pedagógicos da cultura 

corporal no espaço da educação formal. 

Fabiano Trigueiro Amorim 

 Exercício físico e resistência à insulina; 

Termorregulação; Recuperação pós-

exercício (imersão em água fria); Métodos 

de treinamento físico. 

Fernando Joaquim Gripp Lopes 
 Treinamento Esportivo; Esportes com 

raquete; Fisiologia do Exercício. 

Flavia Gonçalves da Silva 

 Psicologia da Educação; Aspectos do 

Desenvolvimento e Aprendizagem;  

Políticas Públicas e Aspectos 

psicossociais da saúde mental; Políticas 

Públicas e Aspectos psicossociais da 

saúde do trabalhador. 

Flávio de Castro Magalhães 

 Fisiologia do Exercício; Saúde publica; 

Envelhecimento; Obesidade; Fototerapia; 

Resistencia a insulina; Doenças crônicas 

não transmissíveis. 

Geraldo de Jesus Gomes 
 Handebol; Medidas e Avaliação; 

Atividades Aquáticas; Fisiologia do 

Exercício. 

Gilbert de Oliveira Santos 
 Artes Marciais; Técnicas Corporais 

Terapéuticas. 

Hilton Fabiano Boaventura Serejo 

 Lazer e Educação; Formação e atuação 

profissional em lazer; Estudos 

curriculares; História do Lazer e da 

Educação Física. 

José Rafael Madureira 

 Artes corporais, reabilitação e 

harmonização psico-física (Saúde); 

Dança, ritmo e expressão (Educação e 

Arte). 

Leandro Batista Cordeiro 

 Esporte, educação e sociedade; Eventos, 

projeto e programas de esporte e lazer; 

Políticas públicas de esporte e lazer; 

Futebol e Cultura. 

Leandro Ribeiro Palhares 
 Capoeira, produção de sentido de 

pertencimento social e no contexto para a 

formação identitária de seus praticantes. 

Leonardo Madeira Pereira 
 Praticas corporais de Aventura; Lazer e 

recreação ao ar livre; Ergonomia e 

http://lattes.cnpq.br/7951679377385818
http://lattes.cnpq.br/5283089824505898
http://lattes.cnpq.br/1585197177825574
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4732233E6
http://lattes.cnpq.br/0877216559882057
http://lattes.cnpq.br/3832130931221600
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Ginástica Laboral; Treinamentos 

corporativos. 

Marcelo Siqueira de Jesus 
 Educação Física; Educação; Estágio 

Curricular. 

Marco Fabrício Dias Peixoto 

 Efeitos cardiometabólicos da restrição 

calórica intensa associada ou não ao 

treinamento físico; Efeitos 

cardiometabólicos de diferentes formas de 

exercício aeróbio (contínuo, acumulado e 

intervalado). 

Priscila Regina Lopes  Ginástica; Educação Física Escolar. 

Ricardo Cardoso Casilhas  Saúde Mental (Fisiopatologia dos 

transtornos mentais e  doenças 

neurodegenerativas) e Prescrição do 

Exercício Físico; Função Cognitiva (bases 

neurobiológicas das funções cognitivas e 

testes neuropsicológicos) e Prescrição do 

Exercício Físico; Exercício Físico, 

Neuroplasticidade e Memórias; Modelos 

de exercício físico aplicados a 

experimentação animal em neurociências; 

Prescrição do treinamento de força para 

crianças, adultos, idosos e indivíduos com 

DCNT, mecanismos de adaptação aguda e 

crônica. 

 

Sandra Regina Garijo de Oliveira 
 Atividade Física Adaptada para pessoas 

com deficiência e ou necessidades 

educativas especiais; Danças Circulares; 

Atividades Lúdicas. 

Walter Luiz da Silva 
 Voleibol; Atletismo; Educação Física 

Escolar. 
 

  

http://lattes.cnpq.br/4660848298254835
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ANEXO D – MODELOS ADAPTADOS À EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(Times New Roman, tamanho 12, letras maiúsculas, centralizado) 

 

 

 

Nome do Autor 

(Times New Roman, tamanho 12, letras minúsculas, centralizado, negrito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: subtítulo 

(Times New Roman, tamanho 12, centralizado. Título: letras maiúsculas e negrito. Subtítulo: 

letras minúsculas, separado do título por dois pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2018 

(Times New Roman, tamanho 12, letras minúsculas, centralizado) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

(Times New Roman, tamanho 12, letras maiúsculas, centralizado) 

 

 

 

Nome do Autor 

(Times New Roman, tamanho 12, letras minúsculas, centralizado, negrito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: subtítulo 

(Times New Roman, tamanho 12, centralizado. Título: letras maiúsculas e negrito. Subtítulo: 

letras minúsculas, separo do título por dois pontos) 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Educação Física, como parte 

dos requisitos exigidos para a conclusão do curso. 

 

Orientador(a): 

 

(Fonte Times New Roman, tamanho 12, letras minúsculas, justificado com recuo de 7,5 cm) 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2018 

(Times New Roman, tamanho 12, letras minúsculas, centralizado) 
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ERRATA (OPCIONAL) 

(Fonte Times New Roman, tamanho 12, letras maiúsculas, centralizado, negrito) 

 

MORGADO, M. L. C.  Reimplante dentário. 1990. 51 p. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Ciências Biológicas) - Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 1990. 

(Referência conforme a ABNT NBR 6023) 

 

Página  Linha  Onde se lê:   Leia-se: 

32  03  publiacao   publicação 

55  15  maior frequência  maior amplitude 

61  07  foram encontradas  foram encontrados 

 

 

(Fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado) 
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Nome Completo do Autor 

(Times New Roman, tamanho 12, letras minúsculas, centralizado, negrito) 

 

TÍTULO: subtítulo 

(Times New Roman, tamanho 12, centralizado. Título: letras maiúsculas e negrito. Subtítulo: 

letras minúsculas, separo do título por dois pontos) 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Educação Física, como parte dos 

requisitos exigidos para a conclusão do curso. 

 

 

Orientador(a): 

 (Fonte Times New Roman, tamanho 12, letras minúsculas, justificado com recuo de 7,5 cm) 

 

 

Data da aprovação _____ / _____ / _____. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Profª Drª Maria da Glória – UFMG 

 

 

 

_______________________________ 

Prof. Dr. João Carlos Ferreira - UNESP/Jaboticabal  

 

 

 

_______________________________ 

Prof Dr. Pedro da Fonseca - UFVJM 

 

 (Fonte Times New Roman, tamanho 12, nomes letras minúsculas e siglas letras maiúsculas, 

centralizado. O nome do orientador é o último da lista) 

 

 

Diamantina 

2018  
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LISTA DE ILUSTRAÇÕES (OPCIONAL) 

(Fonte Times New Roman, tamanho 12, letras maiúsculas, negrito, centralizado) 

 

ILUSTRAÇÃO 1 – Título do gráfico completo, contendo: o que, quem, quantos, 

onde e quando............................................................................................................ 35 

 

ILUSTRAÇÃO 2 - Título do gráfico completo, contendo: o que, quem, quantos, 

onde e quando............................................................................................................ 37 

 

ILUSTRAÇÃO 3 - Título do gráfico completo, contendo: o que, quem, quantos, 

onde e quando............................................................................................................ 39 

 

ILUSTRAÇÃO 4 - Título do gráfico completo, contendo: o que, quem, quantos, 

onde e quando............................................................................................................ 42 

 

(Times New Roman, tamanho 12, letras maiúsculas e negrito para item e minúsculas para 

título, justificado, recuo à direita de 13cm, esquerdo 14cm) 
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LISTA DE TABELAS (OPCIONAL) 

(Fonte Times New Roman, tamanho 12, letras maiúsculas, negrito, centralizado) 

 

TABELA 1 - Título da tabela completo, contendo: o que, quem, quantos, onde e 

quando........................................................................................................................ 34 

 

TABELA 2 - Título da tabela completo, contendo: o que, quem, quantos, onde e 

quando........................................................................................................................ 36 

 

TABELA 3 - Título da tabela completo, contendo: o que, quem, quantos, onde e 

quando........................................................................................................................ 37 

 

TABELA 4 - Título da tabela completo, contendo: o que, quem, quantos, onde e 

quando........................................................................................................................ 40 

 

(Times New Roman, tamanho 12, letras maiúsculas e negrito para item e minúsculas para 

título, justificado, recuo à direita de 14cm, esquerdo 15cm) 
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LISTA DE ABREVIATURAS (OPCIONAL) 

(Fonte Times New Roman, tamanho 12, letras maiúsculas, negrito, centralizado) 

 

Abrev. - abreviatura 

Adm. - administração 

Agr. - agricultura 

Bibliogr. - bibliografia 

Biol. - biologia 

Bot. - botânica 

Cin. - cinema 

Dir. - direito 

Econ. - economia 

Educ. - educação 

Fem. - feminino 

Geog. - geografia 

Hist. - história 

Indef. - indefinido 

Jur. - jurídico 

Lat. - latim 

Masc. - masculino 

Num. - numeral 

Odont. - odontologia 

Pop. - popular 

Rel. - religião 

Sing. - singular 

Ter. - teratologia 

Us. - usado 

Var. - variante 

 

(Times New Roman, tamanho 12, letras minúsculas, justificado, em ordem alfabética) 
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LISTA DE SIGLAS (OPCIONAL) 

(Fonte Times New Roman, tamanho 12, letras maiúsculas, negrito, centralizado) 

 

TDG - Tolerância deficiente à glicose 

TFG - Taxa de filtração glomerular 

TG - Triglicerídeo 

TMB - Taxa metabólica basal 

TMO - Transplante de medula óssea 

TMR - Taxa metabólica de repouso 

TOTG - Teste oral de tolerância à glicose 

TTG - Teste de tolerância à glicose 

UTI - Unidade de terapia intensiva 

VHS - Velocidade de hemossedimentação 

 

(Times New Roman, tamanho 12, letras minúsculas, justificado, em ordem alfabética) 
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SUMÁRIO 

(Fonte Times New Roman, tamanho 12, letras maiúsculas, negrito, centralizado) 

 

1 INTRODUÇÃO..................................................................................................... 01 

2 REVISÃO DE LITERATURA............................................................................ 14 

2.1 A carne ovina.................................................................................................... 14 

2.2 Raças................................................................................................................. 17 
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