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1. ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 

TCC REGULAR 

 

 

TCC REGULAR 
 

Entregas individuais. 
 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Direito é individual, deverá seguir as 

normas da ABNT e atentar-se para não cometer plágio, referindo toda fonte de pesquisa na 

bibliografia. Para que o trabalho seja bem-sucedido, é fundamental que o(a) aluno(a) ponha em 

prática tudo quanto for indicado pelo(a) Professor(a) Orientador(a), observando o cronograma 

abaixo: 

 

 

ETAPA 1 – 27/03/2020: 

No dia 27 de março de 2020, os alunos deverão enviar os seguintes documentos, para 
os emails  tcc@fpg.edu.br e prof.julianamtsuruda@gmail.com: 

 

I – Termo de Aceite de Orientação assinado pelo(a) Professor(a) Orientador(a) do 

trabalho; 

II – Pré-Projeto de Pesquisa, contendo o tema da pesquisa. 

 

O Termo de Aceite de Orientação está disponível para download no endereço virtual 

da  FPG: < http://fpg.edu.br/index.php/area-alunos/donwloads>, sob o título: 11 DIR – Termo de 

Aceite de Orientação. 

 

 

ETAPA 2 – 15/05/2020: 

No dia 15 de maio de 2020, os alunos entregarão o projeto de pesquisa, contendo 

título, apresentação, objetivo e problema da pesquisa, justificativa, método, hipóteses e objetivos, 

referencial teórico, cronograma e bibliografia. 

 

- Título:  

Pode ser provisório, mas deve expressar, na máxima medida possível, o tema e o 
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conteúdo do trabalho.  

Exemplo: se no TCC pesquisarei sobre o direito aos alimentos, o título do meu 

trabalho deve conter, pelo menos, a expressão “alimentos”. 

 

- Apresentação: 

Deve responder às seguintes perguntas: 

a) Por que você pretende realizar esse estudo? 

b) Qual é sua motivação na escolha do tema? 

Exemplo: tomando como exemplo o tema do direito aos alimentos, a apresentação 

poderia expor o fato de que a obrigação alimentar, muitas vezes, não é espontaneamente cumprida 

e há inúmeros casos em que alguém, na relação familiar, fica sobrecarregado ou, ainda pior, sem 

recursos para proporcionar o que é materialmente necessário ao alimentado. 

 

- Objeto e problema da pesquisa: 

Nesse tópico, deve-se delimitar o tema da pesquisa, buscando problematizá-lo, a fim 

de que o TCC traga possíveis soluções. 

Exemplo: o tema “direito aos alimentos” é muito amplo. Minha pesquisa deve tratar 

de algum aspecto deste tema. Poderia tratar do dever dos avós de prestar alimentos aos netos, caso 

o alimentante seja falecido ou esteja impossibilitado de cumprir a obrigação alimentar. 

 

- Justificativa: 

O tópico tem por finalidade entrever a contribuição que se espera oferecer ao final da 

pesquisa. Aqui está o porquê esta pesquisa deve ser realizada. 

Exemplo: no tema direito aos alimentos, pesquisar a obrigação jurídica, ainda que 

subsidiária, dos avós para os netos, pode ajudar a suprir uma lacuna na legislação e na doutrina 

civilista, uma vez que nem todos os cursos de direito civil dedicam-se ao tema. 

 

- Hipóteses e objetivos: 

A hipótese é a resposta provisória para o problema a ser pesquisado. O resultado do 

TCC vai demonstrar se a hipótese se confirma ou não. Assim, este tópico deve responder às 

seguintes perguntas: 

a) Como pode ser vista a solução para o problema? 
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b) Qual é a finalidade desta pesquisa?  

 

- Referencial teórico: 

Neste tópico devem ser apontadas as bases teóricas já existentes sobre o tema a ser 

pesquisado. 

Exemplo: na pesquisa sobre alimentos avoengos, o tópico “referencial teórico”, 

apontaria aquilo que a doutrina e a jurisprudência trazem a respeito da obrigação alimentar como 

um todo. 

 

- Cronograma: 

Aqui, deve-se montar um calendário, observando os prazos gerais contidos neste 

manual, bem como os prazos internos combinados com o orientador (data para entregar o primeiro 

capítulo, o segundo e o terceiro capítulo), a fim de que o trabalho redigido pelo aluno seja bem-

sucedido. 

 

- Bibliografia: 

Relação da bibliografia a ser analisada durante o trabalho, incluindo legislações, 

jurisprudência, bem como toda e qualquer fonte de pesquisa. Deve observar as normas da ABNT. 

 

 

ETAPA 3 – 04/09/2020 

No dia 04 de setembro de 2020, o(a) aluno(a) entregará para a Professora Orientadora 

uma prévia do trabalho, contendo, minimamente, o primeiro capítulo completo. 

 

 

ETAPA 4 – 09/10/2020 

No dia 09 de outubro de 2020, o(a) aluno(a) entregará para a Professora Orientadora, 

a versão definitiva do trabalho, em três cópias encadernadas. 

 

 

ETAPA 5 – 03, 04, 05 e 06/11/2020 

As bancas de sustentação oral dos TCCs serão agendadas para os dias 03, 04, 05 e 

06 do mês de novembro. 
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ETAPA 6 – 11/12/2020 

Na data de 11 de dezembro de 2020, os alunos entregarão a versão final do TCC em 

meio eletrônico, necessariamente gravada em um CD, bem como a versão física, devidamente 

encadernada. Também deverá ser entregue, nessa data, a Declaração de Versão Final do Trabalho 

de Conclusão de Curso, assinada pelo(a) Professor(a) Orientador(a). Assim, teremos: 

a) 1 CD + 1 trabalho encadernado. 

b) Declaração de Versão Final do Trabalho de Conclusão de Curso devidamente 

assinada. 

 

 

A Declaração de Versão Final do Trabalho de Conclusão de Curso está disponível 

para download no endereço virtual da  FPG: < http://fpg.edu.br/index.php/area-

alunos/donwloads>, sob o título: 9 DIR – Declaração Versão Final. 
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2. ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 

TCC DP 1º SEMESTRE 

 

TCC – DP 2020/1 
 

*Entregas individuais. 
 
 
 
 
ETAPA 1 – 27/03/2020  

 
No dia 27/03/2020, os alunos deverão enviar os seguintes documentos, para os 

emails  tcc@fpg.edu.br e prof.julianamtsuruda@gmail.com: 
 

I – Termo de Aceite de Orientação assinado pelo(a) Professor(a) Orientador(a) do 

trabalho; 

II – O projeto de pesquisa, contendo título, apresentação, objetivo e problema da 

pesquisa, justificativa, método, hipóteses e objetivos, referencial teórico, cronograma e 

bibliografia. 

 

- Título:  

Pode ser provisório, mas deve expressar, na máxima medida possível, o tema e o 

conteúdo do trabalho.  

Exemplo: se no TCC pesquisarei sobre o direito aos alimentos, o título do meu 

trabalho deve conter, pelo menos, a expressão “alimentos”. 

 

- Apresentação: 

Deve responder às seguintes perguntas: 

c) Por que você pretende realizar esse estudo? 

d) Qual é sua motivação na escolha do tema? 

Exemplo: tomando como exemplo o tema do direito aos alimentos, a apresentação 

poderia expor o fato de que a obrigação alimentar, muitas vezes, não é espontaneamente cumprida 

e há inúmeros casos em que alguém, na relação familiar, fica sobrecarregado ou, ainda pior, sem 

recursos para proporcionar o que é materialmente necessário ao alimentado. 
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- Objeto e problema da pesquisa: 

Nesse tópico, deve-se delimitar o tema da pesquisa, buscando problematizá-lo, a fim 

de que o TCC traga possíveis soluções. 

Exemplo: o tema “direito aos alimentos” é muito amplo. Minha pesquisa deve tratar 

de algum aspecto deste tema. Poderia tratar do dever dos avós de prestar alimentos aos netos, caso 

o alimentante seja falecido ou esteja impossibilitado de cumprir a obrigação alimentar. 

 

- Justificativa: 

O tópico tem por finalidade entrever a contribuição que se espera oferecer ao final da 

pesquisa. Aqui está o porquê esta pesquisa deve ser realizada. 

Exemplo: no tema direito aos alimentos, pesquisar a obrigação jurídica, ainda que 

subsidiária, dos avós para os netos, pode ajudar a suprir uma lacuna na legislação e na doutrina 

civilista, uma vez que nem todos os cursos de direito civil dedicam-se ao tema. 

 

- Hipóteses e objetivos: 

A hipótese é a resposta provisória para o problema a ser pesquisado. O resultado do 

TCC vai demonstrar se a hipótese se confirma ou não. Assim, este tópico deve responder às 

seguintes perguntas: 

c) Como pode ser vista a solução para o problema? 

d) Qual é a finalidade desta pesquisa?  

 

- Referencial teórico: 

Neste tópico devem ser apontadas as bases teóricas já existentes sobre o tema a ser 

pesquisado. 

Exemplo: na pesquisa sobre alimentos avoengos, o tópico “referencial teórico”, 

apontaria aquilo que a doutrina e a jurisprudência trazem a respeito da obrigação alimentar como 

um todo. 

 

- Cronograma: 

Aqui, deve-se montar um calendário, observando os prazos gerais contidos neste 

manual, bem como os prazos internos combinados com o orientador (data para entregar o primeiro 

capítulo, o segundo e o terceiro capítulo), a fim de que o trabalho redigido pelo aluno seja bem-

sucedido. 
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- Bibliografia: 

Relação da bibliografia a ser analisada durante o trabalho, incluindo legislações, 

jurisprudência, bem como toda e qualquer fonte de pesquisa. Deve observar as normas da ABNT. 

 
 
 
ETAPA 2 – 24/04/2020  
 

No dia 24 de abril de 2020, os alunos entregarão a versão preliminar do trabalho, 

contendo, pelo menos, o primeiro capítulo completo. 

 
 
 
ETAPA 3 – 15/05/2020  

No dia 15 de maio de 2020, o(a) aluno(a) entregará para a Professora Orientadora, a 

versão definitiva do trabalho, em três cópias encadernadas. 

 
 
 
ETAPA 4 – 02 e 03/06/2020  

As bancas de sustentação oral dos TCCs serão agendadas para os dias 02 e 03 do mês 

de junho de 2020. 

 
 
 
ETAPA 5 – 24/06/2020  

Na data de 24 de junho de 2020, os alunos entregarão a versão final do TCC em meio 

eletrônico, necessariamente gravada em um CD, bem como a versão física, devidamente 

encadernada. Também deverá ser entregue, nessa data, a Declaração de Versão Final do Trabalho 

de Conclusão de Curso, assinada pelo(a) Professor(a) Orientador(a). Assim, teremos: 

c) 1 CD + 1 trabalho encadernado. 

d) Declaração de Versão Final do Trabalho de Conclusão de Curso devidamente 

assinada. 
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3. ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 

TCC DP 2º SEMESTRE 

 
 
 

TCC – DP 2020/2 
 

*Entregas individuais. 
 
 
 
 
ETAPA 1 – 21/08/2020  

 
No dia 21 de agosto de 2020, os alunos deverão entregar os seguintes documentos, 

para a Professora Orientadora: 
 

I – Termo de Aceite de Orientação assinado pelo(a) Professor(a) Orientador(a) do 

trabalho; 

II – O projeto de pesquisa, contendo título, apresentação, objetivo e problema da 

pesquisa, justificativa, método, hipóteses e objetivos, referencial teórico, cronograma e 

bibliografia. 

 

- Título:  

Pode ser provisório, mas deve expressar, na máxima medida possível, o tema e o 

conteúdo do trabalho.  

Exemplo: se no TCC pesquisarei sobre o direito aos alimentos, o título do meu 

trabalho deve conter, pelo menos, a expressão “alimentos”. 

 

- Apresentação: 

Deve responder às seguintes perguntas: 

e) Por que você pretende realizar esse estudo? 

f) Qual é sua motivação na escolha do tema? 

Exemplo: tomando como exemplo o tema do direito aos alimentos, a apresentação 

poderia expor o fato de que a obrigação alimentar, muitas vezes, não é espontaneamente cumprida 

e há inúmeros casos em que alguém, na relação familiar, fica sobrecarregado ou, ainda pior, sem 

recursos para proporcionar o que é materialmente necessário ao alimentado. 
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- Objeto e problema da pesquisa: 

Nesse tópico, deve-se delimitar o tema da pesquisa, buscando problematizá-lo, a fim 

de que o TCC traga possíveis soluções. 

Exemplo: o tema “direito aos alimentos” é muito amplo. Minha pesquisa deve tratar 

de algum aspecto deste tema. Poderia tratar do dever dos avós de prestar alimentos aos netos, caso 

o alimentante seja falecido ou esteja impossibilitado de cumprir a obrigação alimentar. 

 

- Justificativa: 

O tópico tem por finalidade entrever a contribuição que se espera oferecer ao final da 

pesquisa. Aqui está o porquê esta pesquisa deve ser realizada. 

Exemplo: no tema direito aos alimentos, pesquisar a obrigação jurídica, ainda que 

subsidiária, dos avós para os netos, pode ajudar a suprir uma lacuna na legislação e na doutrina 

civilista, uma vez que nem todos os cursos de direito civil dedicam-se ao tema. 

 

- Hipóteses e objetivos: 

A hipótese é a resposta provisória para o problema a ser pesquisado. O resultado do 

TCC vai demonstrar se a hipótese se confirma ou não. Assim, este tópico deve responder às 

seguintes perguntas: 

e) Como pode ser vista a solução para o problema? 

f) Qual é a finalidade desta pesquisa?  

 

- Referencial teórico: 

Neste tópico devem ser apontadas as bases teóricas já existentes sobre o tema a ser 

pesquisado. 

Exemplo: na pesquisa sobre alimentos avoengos, o tópico “referencial teórico”, 

apontaria aquilo que a doutrina e a jurisprudência trazem a respeito da obrigação alimentar como 

um todo. 

 

- Cronograma: 

Aqui, deve-se montar um calendário, observando os prazos gerais contidos neste 

manual, bem como os prazos internos combinados com o orientador (data para entregar o primeiro 

capítulo, o segundo e o terceiro capítulo), a fim de que o trabalho redigido pelo aluno seja bem-

sucedido. 



13  

 

- Bibliografia: 

Relação da bibliografia a ser analisada durante o trabalho, incluindo legislações, 

jurisprudência, bem como toda e qualquer fonte de pesquisa. Deve observar as normas da ABNT. 

 
 
 
ETAPA 2 – 04/09/2020  

No dia 04 de setembro de 2020, os alunos entregarão a versão preliminar do trabalho, 

contendo, pelo menos, o primeiro capítulo completo. 

 
 
 
ETAPA 3 – 09/10/2020  

No dia 09 de outubro de 2020, o(a) aluno(a) entregará para a Professora Orientadora, 

a versão definitiva do trabalho, em três cópias encadernadas. 

 
 
 
ETAPA 4 – 03, 04, 05 e 06/11/2020  

As bancas de sustentação oral dos TCCs serão agendadas para os dias 03, 04, 05 e 06 

do mês de novembro de 2020. 

 
 
ETAPA 5 – 11/12/2020  

Na data de 11 de dezembro de 2020, os alunos entregarão a versão final do TCC em 

meio eletrônico, necessariamente gravada em um CD, bem como a versão física, devidamente 

encadernada. Também deverá ser entregue, nessa data, a Declaração de Versão Final do Trabalho 

de Conclusão de Curso, assinada pelo(a) Professor(a) Orientador(a). Assim, teremos: 

a) 1 CD + 1 trabalho encadernado. 

b) Declaração de Versão Final do Trabalho de Conclusão de Curso devidamente 

assinada. 
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4. ESTRUTURA GERAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

O trabalho acadêmico, necessariamente, deve conter elementos pré-textuais, textuais 

e pós-textuais, a seguir explicados: 

 

 

Elementos pré-textuais: 

• Capa; 

• Folha de rosto; 

• Dedicatória (opcional); 

• Agradecimentos (opcional); 

• Resumo em língua vernácula; 

• Resumo em inglês (opcional); 

• Sumário. 

 

 

Elementos textuais: 

• Introdução; 

• Desenvolvimento; 

• Conclusão. 

 

 

Elementos pós-textuais: 

• Referências bibliográficas; 

• Anexo (s) (opcional); 

• Apêndice (s) (opcional). 

 

 

 

Postos esses elementos, elucidaremos, abaixo, alguns tópicos de formatação:
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a) Capa: 
 

A capa do TCC deve, necessariamente, conter: 

• Nome da instituição; 

• Nome completo do autor; 

• Título do trabalho; 

• Local (cidade) da instituição; 

• Ano de entrega. 

 

Exemplo: 

 

FACULDADE PRAIA GRANDE 
 
 
 

NOME COMPLETO 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 
 
 
 

PRAIA GRANDE 

2020 
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b) Folha de rosto: 

A folha de rosto deve, necessariamente, conter: 

 

• Nome completo do autor; 

• Título do trabalho; 

• Texto de identificação (justificado, espaço simples e com recuo de 6 cm); 

• Nome do (a) orientador (a); 

• Nome do (a) coorientador (a) (se houver); 

• Local (cidade) da instituição; 

• Ano de entrega. 

 

 

Exemplo: 

 

NOME COMPLETO 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 
Faculdade Praia Grande como parte dos requisitos 
curriculares para obtenção do título de bacharel em 
Direito. 

 
 

ORIENTADOR(A): NOME COMPLETO 

COORIENTADOR(A): NOME 

COMPLETO 

 
 

PRAIA GRANDE 

2020 
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c) Formatação do texto: 

 

 

Formatação de página Papel branco, carta A4 (21 cm x 29,7 cm). 

Margens: superior 3 cm, esquerda 3 cm, 

inferior 2 cm, direita 2 cm. 

Cor Digitação em cor preta, exceto ilustrações, 

que podem ser coloridas. 

Redação (corpo do texto) Times New Roman (TNR), tamanho 12, 

espaço de 1,5 cm entre linhas. 

Resumo e sumário. TNR, tamanho 12 com espaçamento 

simples. 

Legendas de figuras e tabelas TNR, tamanho 10 com espaçamento 

simples e alinhamento centralizado à 

figura. 

Paginação Inicia-se na folha de rosto, em algarismos 

arábicos (1, 2, 3...) e sequencial. Essa 

numeração    deverá    aparecer    no   canto 

superior direito da página em tamanho 10. 

Alinhamento Justificado no corpo do texto. 

Os títulos das páginas do resumo e sumário 

devem ser centralizados. 

Os títulos de tabelas e quadros também 

devem ser centralizados. 

Os títulos das seções (capítulos) e 

subseções são alinhados à esquerda. 

Os parágrafos iniciam com margem de 

1,25 cm na primeira linha. 

Citações longas são justificadas e com 

recuo de 4 cm. 

Referências são alinhadas à esquerda. 
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Espaçamento Corpo do texto em 1,5 cm. 

Citações diretas longas (mais de 3 linhas), 

legendas, notas de rodapé e resumo tem 

espaçamento simples. 

Numeração das seções (capítulos) Alinhados à esquerda e com numeração 

arábica e sequencial. Seções e subseções 

são divididos do texto e entre si por 2 

espaços de 1,5cm (2 “enters”). 

Título do trabalho: capa e folha 

de rosto 

TNR, tamanho 20, em negrito, 

centralizado, texto em maiúsculo. 

Subtítulo em minúsculo (se houver). 

Títulos das seções (capítulos) TNR, tamanho 16, em negrito, texto em 

maiúsculo e parte superior da página.  Ex.: 

4 –  DISCUSSÃO.  Todas as  seções   são 

iniciadas em folha separada. 

Títulos das subseções TNR, tamanho 12, em negrito, somente a 

primeira letra em maiúsculo. Ex.: 2.1 - 

Considerações éticas. 

Siglas e abreviaturas Ao aparecer pela primeira vez no texto deve 

ser colocado após o nome por extenso entre 

parênteses. Ex.: Faculdade Praia Grande 

(FPG). Após, pode ser colocada 

abreviada em todo o texto. 
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Referências e citações ABNT. 

Citação no rodapé da página: 
 

Exemplo:  

 

¹ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA 

FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, 

volume 5: direitos reais. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2019, p. 27. 

 

Se houver repetição da mesma fonte, na mesma 

página, utilizar: 

² IBIDEM. 

 

Se houver repetição da mesma fonte, mas em 

local diferente: 

³ IDEM, p. 30. 

 

 

Referência Bibliográfica: 

• Jurisprudência: sigla do tribunal em 

maiúsculo; recurso em maiúsculo (por 

extenso e abreviado); numeração do recurso; 

relator; data de publicação; local de 

consulta. Exemplo: 

STJ. RECURSO ESPECIAL : REsp 686209 
RS 2004/0111329-9. Relator: Ministro João 
Otávio de Noronha. DJ: 
03/11/2009. JusBrasil, 2009. Disponivel em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/59
15977/recurso-especial-resp-686209-rs-2004-
0111329-9-stj>. Acesso em: 14 out. 2017. 

 

• Legislação: 

Se a lei for nacional, citar primeiramente 

Brasil, em maiúsculo. Se a lei for estadual 

ou municipal, deve ser feita a adaptação. 
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Citar a lei, sua numeração e data em 

maiúsculo. Citar o tema da lei em itálico. 

Depois, local de sua edição e fonte de 

consulta. Exemplo: 

BRASIL. DECRETO Nº 3.847, DE 25 DE 
JUNHO DE 2001. IPI incidente sobre os 
produtos que menciona, Brasília,DF, mar 
2017. Disponivel em: 
<http://www.imprensanacional.gov.br/mp_l
eis/leis_texto.asp?ld=LEI%209887>. 
Acesso em: 12 out. 2017. 

 

 

 

Em razão das medidas sanitárias de contenção e prevenção do COVID-19, os prazos 

e modos de entrega das fases do trabalho, ficam sujeitos à alteração. Por isso, consulte, 

regularmente, o site da FPG e mantenha-se em contato com a Professora Orientadora. 


