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Apresentação

De acordo com o regulamento do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC), a realização do Projeto Final do curso de 
Gestão e Empreendedorismo é requisito parcial obrigatório 
para obtenção do diploma de graduação. Este manual foi 
elaborado com a finalidade de auxiliar os alunos na 
elaboração dos seus TCCs, desdobrados no curso em dois 
módulos: Projeto 1 e Projeto 2.



  

1. Objetivos:

 Integrar o conhecimento apropriado e produzido durante o curso, 
aplicando-o segundo as normas da metodologia científica, assegurando o 
domínio das formas de investigação bibliográfica e de documentação, a 
pesquisa de campo, a redação, a apresentação final de projeto e a defesa 
pública e verbal.

 Possibilitar a realização de produção teórica e crítica na área de formação.

 Contextualizar o aprendizado acadêmico na prática organizacional.



  

2. Organização Curricular
2.1 O TCC poderá ser apresentado em três modalidades diferentes: 
 Diagnóstico e consultoria organizacional; 
 Plano de negócios para um empreendimento novo; 
 Projeto organizacional com foco no desenvolvimento territorial.

2.2. O TCC está organizado em dois módulos: Projeto 1 e Projeto 2:
 O Projeto 1 será avaliado pelo professor responsável pelo módulo, de acordo com a evolução 

do Projeto. 
 O Projeto 2 receberá o conceito de uma banca de exame.

2.3. Projeto de Aprendizagem 7 (PA7) e Projeto de Aprendizagem 8 (PA 8):
 Terão sua carga horária dedicada às atividades de orientação relacionadas aos Projetos Finais.
 O PA 7 e o PA 8 terão os conceitos atribuídos pelo professor orientador do TCC.



  

3. Elementos textuais obrigatórios

 Introdução; 
 Metodologia; 
 Desenvolvimento; 
 Considerações finais; e 
 Referências 



  

4. Estrutura atendendo às Normas 
UFPR:

 Capa contendo as seguintes informações: nome da Universidade; nome dos discentes; título do Projeto; 
local; data.Folha de rosto com as seguintes informações: nome do discente; número de matrícula; título 
da monografia; instituição acadêmica; curso de graduação; nome do professor orientador; local; data.

 Dedicatória (opcional).
 Agradecimentos (opcional).
 Sumário.
 Lista de tabelas, ilustrações e abreviaturas e/ou siglas e/ou símbolos (quando necessário).
 Resumo (até 30 linhas).
 Abstract, resumo em inglês (opcional).
 Texto do Projeto.
 Anexos (quando necessário).
 Glossário (quando necessário).
 Referências bibliográficas.



  

5.  Critérios de formatação e 
edição: 
 Papel: tamanho A4 (Largura - 21cm; Altura - 29.7cm).

Margens: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm, direita 2cm.

A partir da margem: Cabeçalho – 1,5 cm; Rodapé – 1,5 cm.

Páginas numeradas ao alto à direita (Início da página - cabeçalho; alinhamento 
– direita).

Deverá ser realizado em grupos de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 
alunos com orientação contínua do professor responsável. 

 O número de páginas do TCC, abrangendo os Projetos 1 e 
2, não poderá ultrapassar 100 páginas, caso isso aconteça 
o grupo poderá ser penalizado em seu conceito final.



  

6. Critérios de Avaliação

 Adequação às normas metodológicas estabelecidas pela da UFPR.
 Clareza, consistência e objetividade do texto.
 Compatibilidade com os objetivos do curso.
 Profundidade das discussões teóricas.
 Pertinência das informações veiculadas e coerência das mesmas com o tema 

proposto.
 Escolha e bom aproveitamento das fontes para a pesquisa.
 Contribuição do trabalho para o meio social .
 Conhecimentos substanciais de gestão e empreendedorismo.



  

7. Etapas obrigatórias para o 
desenvolvimento do TCC

7.1 Primeira etapa – Reunião com o professor orientador e estabelecimento em conjunto de cronograma 

das fases de orientação para elaboração do projeto Final.

7.2 Segunda etapa - entrega da versão do Projeto 1, conforme cronograma estabelecido, para o professor 

do Módulo Projeto 1 e Para o professor orientador do PA 7.

7.3 Terceira etapa - entrega da primeira versão PDF em meio eletrônico do Projeto 2 para o orientador

7.4 Quarta etapa - entrega da versão PDF em meio eletrônico para leitura e apreciação da banca com uma 

semana de antecedência. 

7.5 Quinta etapa - apresentação oral e defesa pública do Projeto Final

7.6 Sexta etapa – realizar considerações recomendadas pela banca dentro do prazo estabelecido.

7.7 Sétima etapa – entrega, em meio eletrônico, da versão final em PDF para o coordenador de TCC.



  

8. Cronograma da Defesa Pública

 25 minutos para a apresentação do trabalho.

 15 minutos para comentários e arguição dos membros da 

Banca de Exame (05 minutos para cada um).

 15 minutos para a defesa dos discentes;

 5 minutos para reunião e deliberação da Banca Examinadora.
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